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LOKA SKI GRAND PRIX 2017 ZA REKREATIVNE SMUČARJE 
 
SMUČARKSI KLUB ALPETOUR RAZPISUJE 1. LOKA SKI GRAND PRIX ZA REKREATIVNE SMUČARJE 
 
KRAJ TEKMOVANJA: STC STARI VRH 
 
DATUM TEKMOVANJ IN DISCIPLINA: 
2.2.2017 - VELESLALOM 
16.2.2017 - SLALOM 
2.3.2017 - VELESLALOM 
16.3.2017 – KOMBINACIJA 
Organizator si pridržuje pravico do spremembe termina tekmovanja. 
 
Prijave: 
Prijave sprejemamo na e-mail naslov:  grandprix@sk-alpetour.si do 12.00 ure pred dnevom tekmovanja oz. do 40 
minut pred štartom. Prijava more vsebovati ime in priimek tekmovalca, naslov, mobilni telefon in letnico rojstva. 
 
Kategorije:  
1.       Do 15 let, letniki do 2002 
2.       Od 16-30 let; letnik 2001-1987 
3.       Od 31-45 let; letnik 1986-1972 
4.       Od 46-60 let; letniki 1971-1957 
5.       Od 61 let dalje; od letnika 1956 dalje 
 
Žrebanje štartnih številk:  
Dan pred tekmovanjem, ob 18. uri v prostorih SK Alpetour, Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka. Kdor se prijavi na dan 
tekmovanja, štarta zadnji v svoji kategoriji. 
 
Štartnina: 
20 EUR na prijavljenega na tekmovanje. V štartnino je vključena karta za smučišče STC Stari vrh in pijača v brunarici 
Tepka. Štartnino se poravna na dan tekmovanja na smučišču STC Stari vrh. 
 
Dvig štartnih številk: 
Na dan tekmovanja na smučišču STC Stari vrh od 18.30 ure dalje. 
 
Ogled proge in štart: 
Šest sedežnica Stari vrh prične z obratovanjem ob 18:30 uri, ogled proge 19.00 do 19.30 ure. Štart tekme ob 19:40. 
Tekmuje se samo v enem teku. 
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Razglasitev:  
20 minut po končanem tekmovanju pri brunarici Tepka. 
 
Rezultati: 
Po vsakem tekmovanju bo možen vpogled v rezultate, objavljeni bodo na spletni strani http://www.sk-alpetour.si in 
FB: https://www.facebook.com/loka.ski.grand.prix/ 
 
Točkovanje: 
Seštevajo se časi vseh tekmovanj v vsaki kategoriji. Zmagovalci so prvi trije, ki imajo v seštevku časov vseh 
tekmovanj najhitrejši skupni čas. 
 
Nagrade: 
Kolajne za prve tri tekmovalce v kategoriji na posamezni tekmi. Na zaključnem tekmovanju žrebanje 1 sezonske 
karte za smučišče STC Stari vrh in bogate nagrade. Zmagovalec vseh tekmovanj (seštevek časov vseh tekmovanj) 
prejme prehodni pokal. 
 
Pritožbe:  
10 minut po končanem tekmovanju in s plačano kavcijo 50 €, vodji tekmovanja v ciljni areni.  
 
Splošne določbe:  
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost, ter morajo imeti primerno zavarovanja za primer nezgode ali 
povzročitve šoke tretjim osebam. V primeru, da tega zavarovanja nimajo, so starši odgovorne osebe. Za morebitne 
poškodbe tekmovalcev/tekmovalk ali tretjih oseb v času tekmovanja SK Alpetour, kot organizator ne sprejema 
nobene odgovornosti.  
 
Dodatne informacije: 
Krištof Bokal, GSM: 041 344 065 
Barbara Kalan: e-mail: grandprix@sk-alpetour.si 
 

http://www.sk-alpetour.si/
https://www.facebook.com/loka.ski.grand.prix/

