
  GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE 
REGIJA LJUBLJANA III 
Regijska komisija za mladino 
Regija Ljubljana III v skladu s programom dela  ZA LETO 2010 

 
                                                          R A Z P I S U J E 

3. REGIJSKO TEKMOVANJE V VELESLALOMU, 
                                                  ki bo v soboto 06.02.10  na Sorci 

 
POGOJI ZA UDELEŽBO NA TEKMI 
• Tekme  se lahko udeležijo vsi mladi gasilci iz vseh GZ v Regiji Ljubljana III  
• Število  udeležencev iz posameznega društva ali zveze ni  omejeno. 
• Tekmovalci se delijo na pet starostnih kategorij in po spolu.  

Mlajši dečki in deklice do 8 let  (do letnik 2002) 
      Mlajši dečki in deklice od 9 do 10 let (letnik 2001 in  2000) 
      Starejši dečki in deklice od 11 do 12 let (letnik 1999 in  1998) 
      Starejši dečki in deklice od 13 do 14 let (letnik 1997 in 1996) 
      Mladinci in mladinke od 15 do 16 let (letnik  1994 in  1995) 
 
Glede na število prijavljenih, se bo organizacijski odbor odločil ali bodo speljane dve ali samo 
ena vožnja. Vsi tekmovalci tekmujejo s svojo smučarsko opremo. 
Start bo potekal po žrebu vsake  kategorije, od najmlajših do najstarejših in se bo pričel ob 
9,45. Razglasitev rezultatov pol ure po končanem tekmovanju.  Na samem prizorišču bodo 
otroci in mentorji dobili smučarsko karto in  bon za prehrano. Čaj bo poljubno in bo dostavljen 
do smučišča. Razdeljene bodo tudi štartne številke. Vsi otroci tekmujejo na lastno 
odgovornost, zato poskrbite za nezgodno zavarovanje.  
Zbor mentorjev oz. vodij ekip bo ob 8.30 pred blagajno smučišča, tu bomo razdelili karte in 
bone za malico. Razdelitev štartnih številk  bo  ob 9.00 pred brunarico ŠD Domel.  
Število mentorjev je omenjeno do 3 otroci 1 mentor  do 6 otrok dva mentorja, nadlje vsakih pet 
otrok po en mentor.  

Na smučišču je za vse  udeležence  obvezna čelada. 
 

Nagrade: 
 Prvi trije iz vsake kategorije prejmejo  priložnostne medalje. Prvi iz vsake kategorije prejme pokal. 
 
Stroški: 
Stroški organizacije, nabava pokalov in medalj, startnina z malico se razdelijo med zveze po ključu: 
število prijavljenih (ne tekmujočih) tekmovalcev iz posamezne zveze (startnina in malica vključno s 
smučarsko pol dnevno karto  znaša 15 € po osebi, za mentorje ali spremljevalce je cena 17 €).  
Pogoja za tako ceno je najmanj 150 tekmovalcev skupno. V ceno je vključeno: 
- Smučararska poldnevna karta 
- Štartne številke in razdelitev le teh 
- Najem proge 
- Postavitev in vzdrževanje proge ter kontrolo 
- Elektronsko merjenje časov ( s seznamom rezultatov in sprotno objavo rezultatov na semaforju, pobiranje 

štartnih številk, pomoč pri pripravi razglasitve rezultatov 
- Hot-dog 
- Čaj, poljubno po potrebi 
- Postavitev ozvočenja na progi s predvajanjem glasbe 
- Razglasitev rezultatov pred kočo ŠD Domel 
 
Prevoz:  Prevoz organizirajo posamezne zveze ali društva v lastni režiji.  
 
 
                                                                  NA POMOČ! 
Litija, 08.01.2010 
 
Predsednika regijske MK                                      Predsednik sveta regije:         
   Slavko Jalovec l.r.                 Matjaž Markovšek l.r. 


