Trst - Trieste
Ulica Cicerone, 8
34133 TRST-TRIESTE
Telefon/Telefaks + 39 040 635627
e-pošta: trst@zssdi.it
Gorica - Gorizia
C.so Verdi, 51/int.
34170 GORICA-GORIZIA
Telefon +39 0481 33029
e-pošta: gorica@zssdi.it

Združenje slovenskih športnih društev v Italiji
Unione delle associazioni sportive slovene in Italia

Skupaj zmoremo!
,
Insieme si puo !

38. POKAL ZSŠDI
ZAMEJSKO SMUČARSKO
PRVENSTVO 2020
Sappada
Proga: “Pista nera”
Nedelja 26.01.2020

38. POKAL ZSŠDI ZAMEJSKO SMUČARSKO PRVENSTVO 2020
Datum: tekmovanje bo v nedeljo, 26. januarja 2020, ob 10.30
Kraj: Sappadi, proga “Pista Nera”
Ogled proge: od 9.30 do 10.15
Tekmovanje bo v veleslalomu tako v prvem kot v drugem spustu. Prvi spust bo
veljaven za sestavo lestvic po kategorijah, za društvene lestvice, za mladinske
društvene lestvice in kot kvalifikacija za nastop v drugem spustu.
Tekmovanja se lahko udeležijo člani smučarskih športnih društev, ki so včlanjena v
ZSŠDI. Za naslov absolutnega članskega in mladinskega prvaka in prvakinje bosta
veljala rezultata obeh spustov.
Pravico do nastopa v drugem spustu imajo tekmovalci/ke, ki so se uvrstili v
dvanajsterico v prvem spustu na absolutni članski moški lestvici in v osmerico na
absolutni članski ženski lestvici, oz. ki so se uvrstili v dvanajsterico v prvem spustu na
absolutni mladinski moški lestvici in v osmerico na absolutni mladinski ženski lestvici
(letnik 2002 in mlajši).
Naslov Zamejskega prvaka oz. prvakinje lahko osvojijo tekmovalci/ke, ki obvladajo
slovenski jezik, ki so se rodili, imajo ali so imeli stalno bivališče v deželi FJK.
Naslov absolutnega prvaka oz. prvakinje osvojijo tekmovalci z najboljšim seštevkom
časov obeh spustov.
O spornih primerih bo odločala komisija, ki jo bodo sestavljali po en predstavnik
vsakega nastopajočega društva.
Start drugega spusta bo približno 45 minut po zaključku prvega spusta. Tekmovalci
bodo startali v obratnem vrstnem redu uvrstitve v prvem spustu.
Tekmovalne kategorije:
Super Baby sprint (m-ž) letniki 2012 in mlajši (dovoljeno Superbaby-jem brez
spremstva)
Baby sprint (m-ž) letniki 2010 - 2011
Miški/ke letniki 2008 - 2009
Dečki/Deklice letniki 2006 - 2007
Naraščajniki/ce letniki 2004 - 2005
Mladinci/ke letniki 1999 - 2003
Člani/ce letniki 1989 - 1998
Starejši/e člani/ce letniki 1980 - 1988
Dame letniki 1970 - 1979
Super Dame letniki 1969 in starejše
Amaterji letniki 1973 - 1979
Veterani letniki 1964 - 1973
Super veterani »A« letniki 1955 - 1963
Super veterani »B« letniki 1954 in starejši

Točkovanje: za društveno lestvico bo točkovanje po tabeli T3-300 pravilnika FISI. V
poštev pridejo vsi rezultati vseh kategorij prvega spusta. Za lestvico mladinskega
sektorja bo točkovanje po tabeli T3-300 in se upoštevajo rezultati prvih treh v
kategoriji. Za mladinske kategorije se upoštevajo naraščajniki/ce in mlajši.
Nagrade: prvi trije uvrščeni v vsaki kategoriji bodo prejeli pokal, prav tako vsa
uvrščena društva in prvo uvrščeno društvo v mladinskem sektorju. Pokal prejmejo
zamejski prvak in zamejska prvakinja v članski in mladinski kategoriji.
Pokal prejmejo tudi absolutni zmagovalci v članski in mladinski kategoriji.
Nagrajeni bodo vsi nastopajoči v kategorijah Super Baby-sprint in Babysprint.
Vpisovanje: društva lahko prijavijo tekmovalce na obrazcih v excell obliki. Prijavnice
morajo dospeti najkasneje do sobote, 25. januarja 2020, do 15. ure, na naslov
info@mladina.it - s pripisom “Zamejsko prvenstvo 2020”.
Telefonskih vpisnin in popravkov ne bomo upoštevali.
Tekmovalce lahko prijavijo samo predsedniki društev.
Startnina: vpisnina znaša 9.00 € za mladinske kategorije (vključno z naraščajniki),
11.00 € za ostale kategorije.
Žrebanje: žrebanje startnih list bo v tekmovalnem uradu v Sappadi, v soboto, 25.
januarja 2020, ob 18. uri.
Startne številke: predstavniki društev prevzamejo startne številke po žrebanju in
pred tekmo od 9.ure dalje na cilju pod progo. Ob prevzemu številk bodo morali
predstavniki plačati kavcijo 50,00 € in vpisnino.
Organizator bo vrnil kavcijo le, če bodo vrnjene vse startne številke. Za vsako
manjkajočo številko bo organizator zahteval 25,00 € odškodnine.
Prizivi: pisne prizive bo komisija sprejemala 15 minut po razglasitvi neuradnih
rezultatov skupaj z vsoto 50,00 €, ki jo bo komisija vrnila v primeru, da bo priziv
sprejet. Odločitev komisije je nepreklicna.
Nagrajevanje: v ciljnem prostoru približno eno uro po razglasitvi uradnih rezultatov.
Odgovornosti: tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost. Organizator ne
prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe, ki bi jih tekmovalci utrpeli oz.
povzročili pred, med ali po tekmi. Tekmovalci so odgovorni za svoje zdravstveno
stanje.
Spremembe: organizator si pridržuje pravico, da razpis po uvidevnosti spremeni in
prilagodi. Morebitne spremembe bo nemudoma sporočil interesentom.
Opombe: vsi tekmovalci morajo imeti homologirano čelado.
Pravilnik: za vse, kar ni navedeno v zgornjem pravilniku, veljajo pravila R.T.F./F.I.S.I.
2020.
Informacije:
AŠD MLADINA
Mail: info@mladina.it,
Tel.: 348 7730389 (Ennio); 347 0473606 (Tamara)

