GASILSKA ZVEZA ŠKOFJA LOKA
Kidričeva cesta 51a, 4220 Škofja Loka ♦ t e l e f o n : 0 4 / 5 1 3 1 7 1 3 ♦ faks: 04 / 515 13 09
D Š : 26465019 ♦ T R : 07000-0000099806 ♦ M Š : 5159806000 ♦ Š D : 84.250
e-mail: info@gzveza-skofjaloka.si ♦ spletna stran: http://www. gzveza-skofjaloka.si

Štev: 14/15
Datum: 28. 02. 2015

PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA
PROSTOVOLJNA INDUSTRIJSKA GASILSKA DRUŠTVA

ZADEVA: SMUČARSKO TEKMOVANJE GASILCEV GZ ŠKOFJA LOKA
Vabimo vas, da se udeležite smučarskega tekmovanja gasilcev GZ Škofja Loka v veleslalomu, ki se
bo odvijalo na smučišču Rudno v Železnikih, v nedeljo, 8.3.2015, po naslednjem programu:
Od 08: do 08:30 zbor tekmovalcev ter dvig številk
Od 8:30 do 8:50 ogled proge
Od 9:00 do 11:00 tekmovanje v veleslalomu
Ob 12:00 razglasitev rezultatov s podelitvijo priznanj.
Cena za posameznika:
- odrasli: vozovnica, startnina, hrana 18,00 eur
- mladina: vozovnica, startnina, hrana 17,00 eur
Račun za vozovnice in startnino bo GZ Škofja Loka izstavila posameznemu društvu glede na
število prijavljenih udeležencev.
Stroški malice ( odrasli: jota ali golaž + čaj, mladina: hot dog + čaj ) in stroški medalj se krijejo iz
sredstev GPO.
Prijave na izpolnjenih prijavnih listih pošljite na elektronski naslov: info@gzveza-skofjaloka.si
Zadnji rok za oddajo prijave in odjave je četrtek, 05. 03. 2015. Če se kdo izmed prijavljenih
tekmovanja v nedeljo ne bo udeležil, se šteje, kot da je bil na tekmovanju.
Več informacij o tekmovanju lahko dobite na telefon: 51 31 713 - Metod

Na pomoč!

Tajnik:
Marijan Jereb l. r.

Priloge:
- Pravila tekmovanja
- Prijavni list

Predsednik:
Andrej Ambrožič l. r.

VELESLALOM - pravila tekmovanja

Tekmovanje v veleslalomu poteka v starostnih kategorijah, podobno kot potekajo gasilska
tekmovanja.
Kategorije so sledeče:
- Pionirji - starost 7-11 let
(rojeni 2004 - 2008)
- Pionirke - starost 7-11 let (rojene 2004 - 2008)
- Mladinci - starost 12-16 let (rojeni 1999 - 2003)
- Mladinke - starost 12-16 let (rojene 1999 - 2003)
-

Člani A - starost 17-30 let
(rojeni 1985-1998)
Članice A - starost 17-30 let (rojene 1985-1998)
Člani B - starost 31-57 let ( rojeni 1958-1984)
Članice B - starost 31-47 let (rojene 1968-1984)
Veterani – starost nad 58 let
(rojeni do 1957)
Veteranke – starost nad 48 let (rojene do 1967)
Deskarji-ke – vse starosti

Pravico nastopa imajo članice in člani gasilskih društev, ki delujejo na območju gasilske zveze Škofja
Loka, ter so evidentirani v Vulkanu
Tekmovanje poteka po pravilih kot veljajo za to vrsto tekmovanja, z elektronskim merjenjem časa, v
popolni smučarski opremi.
Najboljši trije posamezniki v vsaki kategoriji prejmejo medalje.
Vsak tekmovalec se tekmovanja udeleži na lastno odgovornost.
Za otroke do 14. leta je obvezna smučarska čelada!
Najkasneje do četrtka, 05. 03. 2015, posredujte poimensko prijavo tekmovalcev na
izpolnjenem prijavnem listu na e-mail: info@gzveza-skofjaloka.si

