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Prijave (tudi za netekmovalce - planiranje hrane)
Prijave bodo potekale med 1.3.2010 in 4.3.2010. Ob prijavi je potrebno plaèati kavcijo 5,00 € za resnost 
prijave. Številko tekmovalec pridobi šele, ko plaèa kavcijo! Številke bodo dodeljene po vrstnem redu, 
tako da hitrejša prijava pomeni boljšo štartno številko. Prijave sprejema le Dejan Jelenko, 040 210 058!

Pomembna pravila
Najpomembnejše pravilo letošnjega zakljuèka je, da lahko vsak tekmovalec tekmuje le z ENIM PAROM 
smuèi v vseh petih disciplinah. Znamko, model in dolžino je potrebno navesti ob prijavi.
Prav tako bo letos sprememba tudi v organizaciji zakljuèka, kjer se s pripravo prog in tekmovanja ne bo 
veè ukvarjalo le 5 ali 6 èlanov, paè pa boste morali sodelovati prav vsi udeleženci. To bomo storili tako, da 
bomo postavili nosilce disciplin, ki bodo v soboto zjutraj na zboru žrebali ali volili preostale udeležence 
zakljuèka. Tako bo v vsaki disciplini okoli 5 - 6 èlanov, ki morajo poskrbeti za postavitev in izpeljavo 
doloèene discipline, nato pa so v ostalih disciplinah “prosti” in se lahko posvetijo drugim 
obtekmovalnim dejavnostim...

Discipline
10:00 SMUK na kratki slalomski progi 1 tek 

(šteje tudi za razvrstitev na pravem smuku ob izpadu iz dvoboja)
10:30 SLALOM 1 tek

(v kombinaciji s kratkim smukom šteje za superkombinacijo)
12:00 VELESLALOM 1 tek
14:00 SKOKI, 1 x poskus, nato 2 skoka za uvrstitev
15:00 SMUK na izpadanje, ob izpadu se za razvrstitev zabeleži èas 

kratkega smuka

Toèkovanje
Toèkuje se po FIS toèkovniku. Najveèje možno število toèk je 500 (5 disciplin). Toèe se podelijo v 
disciplinah: SUPERKOMBINACIJA (kratek smuk + slalom), SLALOM, VELESLALOM, SKOKI in SMUK!

SUPERKOMBINACIJA

SLALOM 

VELESLALOM
SKOKI
SMUK

(pari se doloèijo na podlagi superkombinacije po sistemu PRVI - 
ZADNJI, DRUGI - PREDZADNJI, itd...)

Za dodatna vprašanja ali prijave torej poklièite 040 210 058 ali pišite na info@ssk-smartno.com

6. marec 2010 SOBOTA

Zbor:

Prijave:

Štartne številke:

Discipline:

Kavcija za resnost: 

Prijave na:

8:30

9:15 

(ob prijavi možnost nakupa dnevne karte za 10,00 €)

 Šmartno na Pohorju

Ciljna hišica Veliki vrh

od 1.3.2010 do 4.3.2010

zaporedno ob prijavi

SK, Slalom, Veleslalom, Smuk, Skoki

5,00 € (vštet topel obrok + oddojek)

040 210 058 (Dejan)

PRIJAVA + DNEVNA KARTA = 15,00 €
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