
                                         

 

Pravilnik 12. KOROŠKEGA POKALA v alpskem smučanju 
 
Prireditelji 12. Koroškega pokala v alpskem smučanju je Slovenska športna zvea (SŠZ) v sodelovanju s športnimi 
društvi DSG Sele Zell, DSG Podgorje, SPD „Zarja“ Železna Kapla, ŠD Šentjanž v Rožu ter SK Črna na Koroškem, 
Smučarsko-skakalni klub Logarska in ŠD Jezersko v Sloveniji. 
 
Termini:  
1. tekma (veleslalom): 25.02.2023 ob 11:00 uri – Poden (AUT) (organizacija tekme - ŠD Šentjanž) 
2. tekma (veleslalom): 18.03.2023 ob 11:00 uri  - Peca (AUT) (organizacija tekme - SC Petzen) 
Pomozni termin (vs): 04.03.2023 ob 11:00 uri  - Poden (AUT) (organizacija tekme - ŠD Šentjanž) 
 
Pogoji za udeležbo: 
Tekem se lahko udeležijo smučarji/smučarke vseh starostnih kategorij iz celotnega dvojezičnega ozemlja Koroške 
in sosednjih občin Črna, Solčava in Jezersko v Republiki Sloveniji. 
Točkovanje: 
Za točkovanje za skupni seštevek se štejejo rezultati vseh tekem. Točkuje se po sistemu svetovnega pokala FIS (1. 
mesto: 100 točk, 2. mesto: 80 točk, 3. mesto: 60 točk, … 30. mesto: 1 točka).  
Rok za protest:  
Rok za protest traja do 30 minut po razglasitvi neuradnih rezultatov. 
Pri diskvalifikacijah traja rok za protest do 15. minut po razglasitvi diskvalifikacije. 
Nagrade:  
Na vsaki tekmi prejmejo prvi trije v vsaki starostni kategoriji častno nagrado. Nagrajevanje bo eno uro po 
razglasitvi uradnih rezultatov. 
Srečelov:  
Vsako Društvo, za katero na vsaki pokalni tekmi tekmuje najmanj 10 tekmovalcev, lahko sodeluje pri srečelovu. 
Nagrade bomo žrebali po zadnji sezonski tekmi. 
Prijave: 
Prijave sprejema Slovenska športna zveza. Razpis s podatki o prijavi objavi Slovenska športna zveza najkasneje 14 
dni pred tekmo. Prijaviti se je treba s priloženo vpisno polo.  
Štartnina: 
Štartnina znaša 3,00 € za kategorije bambini, otroci in šolarji, za vse ostale starostne skupine pa 5,00 €. 
Odgovornosti: 
Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe, ki jih 
udeleženci tekmovanja utrpijo ali povzročijo pred ali med tekmo in po njej. Čelada je obvezna!  
Spremembe: 
Organizator si pridržuje pravico, da razpis spremeni, če to nujno narekujejo okoliščine. Morebitne spremembe 
bodo prireditelji posameznih tekem nemudoma sporočili zainteresiranim društvom preko medijev, po elektronski 
pošti in/ali na svojih spletnih straneh. 
 
Celovec, Podgorje, Šentjanž, Sele, Železna Kapla, Črna na Koroškem, Solčava, Jezersko, 16.01.2023
 
 
 


