
 
 
 
 
 

 

RAZPIS OBČINSKEGA PRVENSTVA 
V SLALOMU IN VELESLALOMU 

 
 

ŠPORTNO DRUŠTVO DOLE pri LITIJI  
razpisuje 

tekmovanje za občinsko prvenstvo občine LITIJA v slalomu in veleslalomu, 

ki bo v soboto, 28. februarja 2015 s pričetkom ob 9.00  
na SMUČIŠČU DOLE PRI LITIJI. 

 
 

VELESLALOM: 
Izvedba; na modri, (položni – daljši progi) 
 

KATEGORIJE: 
 

1. Cicibani                   l. 2008 in mlajši 

2. Mlajši dečki            l. 2004 - 2007 

3. Starejši dečki          l. 2000 - 2003 

4. Cicibanke                l. 2008 in mlajše 

5. Mlajše deklice        l. 2004 - 2007 

6. Starejše deklice      l. 2000 - 2003 

7. Članice                   l. 1986 - 1999 

8. Starejše članice      l. 1970 - 1985 

9. Gospe                     l. 1969 in starejše  

 
 

SLALOM: 
Izvedba: na rdeči, (strmi – krajši progi) 
 

KATEGORIJE: 
 

10. Mladinci               l. 1995 – 1999 

11. Mlajši člani           l. 1985 – 1994 

12. Starejši člani         l. 1975 – 1984 

13. Mlajši gospodje    l. 1965 – 1974 

14. Starejši gospodje  l. 1955 – 1964 

15. Veterani                l. 1954 in starejši 



 

ČASOVNICA: 
 
Ob 9.00 ogled proge – moške kategorije (od zap. št. 10 do 15) 
Ob 9.30 start prvega teka moških kategorij  
Ob 10.15 start drugega teka moških kategorij  
Ob 11.15 ogled proge – mlajše in ženske kategorije (od zap. št. 1 do 9) 
Ob 11.30 start prvega teka mlajših in ženskih kategorij  
Ob 12.15 start drugega teka mlajših in ženskih kategorij  
Ob 13:15 razglasitev rezultatov 
 
  

PRIJAVE: 
Upoštevane bodo samo prijave, ki bodo prispele do petka 27. februarja 2015 do 14. ure na 
naslov Športno društvo Dole, Dole 20, 1273 Dole pri Litiji, ali na e-naslov: smucisce@dole.si  
 
Prijavijo se lahko tekmoval-ci/ke, ki imajo stalno prebivališče v občini Litija in Šmartno pri 
Litiji. 
Kasnejše prijave niso možne! 
 
 

ŽREBANJE: 
V petek 27. 2. 2015 ob 19. uri v Baraki na Smučišču Dole.  
 
 

ŠTARTNINA : 
Otroci do 15. leta 10 €, ostali 15 €. Startnina se poravna ob prevzemu startne številke. 
V ceno startnine je vključena smučarska vozovnica in topel napitek ob zaključku druge 
vožnje. 
 
 

ŠTARTNE ŠTEVILKE: 
Prevzem pri Baraki pri spodnji postaji vlečnice ob 8:45 uri za kategorije 10 do 15 in ob 11:00 
uri za kategorije od 1 do 9. 
 
 

REZULTATI : 
Razglasitev rezultatov bo v ciljnem prostoru po zaključku tekmovanja. 
 
 

NAGRADE: 
Za osvojena prva tri mesta v posameznih kategorijah tekmovalci prejmejo za: 
 
1.mesto   zlato medaljo 
2.mesto   srebrno medaljo 
3.mesto   bronasto medaljo 



 

SPLOŠNO: 
Vsi tekmoval-ci/ke tekmujejo na lastno odgovornost! 
 
V primeru neugodnih vremenskih razmer bo tekmovanje odpovedano, objava bo podana 
na spletni strani snežnega telefona www.activeslo.com  pod smučarski centri  in na spletni 
strani www.dole.si   
 
 

INFORMACIJE: 
 
GSM: 031 643 625 (Nina Kotar); e-pošta: smucisce@dole.si  
         
 
 
 
 
Dole pri Litiji, 10. 2. 2015                                                                                                    
 
                                                                                      
   
                                       
                                                                                                                Športno društvo Dole pri Litiji      
 
 
 
 


