
                                         

 

Slovenska športna zveza (SŠZ)/ 
Slowenischer Sportverband 

Siebenhügelstraße 107 
9020 Celovec/Klagenfurt 
 

RAZPIS 
12. KOROŠKI POKAL V ALPSKEM SMUČANJU 

2. tekma – PECA/PETZEN (Avstrija) 
 
 

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. 

 
 
Prireditelj:   Slovenska športna zveza (SŠZ) 
Organizator:   SC Petzen  - smučarsko društvo Peca 
Kraj:    Smučišče PECA/PETZEN 

Unterort/Podkraj 52, 9143 Feistritz ob Bleiburg/Bistrica nad Pliberkom 
Štart:    Sobota, 18.03.2023 ob 11:00 uri 
 
Prijave:    Marko Loibnegger - Slovenska športna zveza (SŠZ) 

+43 (0)699/13555520 oz. office@ssz.at 
prijave z uradno vpisno polo do petka, 17.03.2023 - 14:00 

 
Način tekmovanja:  veleslalom 
Ogled proge:   10:00 – 10:45 
Štartne številke:  se dvignejo na dan tekmovanja 
Vodja tekmovanja:  Arno Puschl - SC Petzen 
 
Tekmovalne kategorije: 
bambini 1 (m/ž) letniki  2017 in mlajši splošni razred (m/ž)  letniki 1993 - 2003               
bambini 2 (m/ž) letniki  2016  starostni razred 1 (m/ž)  letniki 1983 - 1992 
otroci 1 (m/ž)  letnika 2014 – 2015 starostni razred 2 (m/ž)  letniki 1973 - 1982 
otroci 2 (m/ž)  letnika 2012 – 2013 starostni razred 3 (m/ž)  letniki 1963 - 1972 
šolarji 1 (m/ž)  letnika 2010 – 2011 starostni razred 4 (m/ž)  letniki 1953 - 1962 
šolarji 2 (m/ž)  letnika 2008 – 2009 starostni razred 5 (m/ž)  letniki 1952 in starejši 
mladinci 1 (m/ž) letniki  2006 – 2007 
mladinci 2 (m/ž) letniki  2004 – 2005 
 



                                         

 

 
Štartnina: kategorije bambini, otroci, šolarji znaša € 3,-- za ostale € 5,-- 
 
Pogoji za udeležbo: 
Tekmovanja se lahko preko svojih športnih društev udeležijo športniki in športnice iz celotnega 
dvojezičnega ozemlja južne Koroške ter sosednjih občin Črna, Solčava in Jezersko v Republiki Sloveniji. Za 
točkovanje za skupni seštevek 12. Koroškega pokala v alpskem smučanju štejejo rezultati/točke vseh 
tekem.  
 
Podelitev nagrad:  približno  1 uro po končanem tekmovanju v ciljskem prostoru 
 
Pripombe:   Veljajo določbe pravilnika 11. Koroškega pokala v zadnji verziji 

Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost - čelada je obvezna! 
    Organizator si pridržuje pravico, da razpis spremeni 
 
Informacije o tekmovanju: 
Slovenska športna zveza   www.ssz.at / +43 (0)699/13555520 / office@ssz.at 
 
 
S športnimi pozdravi 
 
Marko Loibnegger – Slovenska športna zveza (SŠZ) 
 


