
ORGANIZATOR: SK Zagorje & ŠD365
KRAJ: Krvavec, proga 17 
DATUM IN ČAS TEKMOVANJA: sobota, 5. 3. 2016, s pričetkom ob 10.00 uri

KATEGORIJE
najmlajše / najmlajši    letnik 2009 in mlajši

cicibanke / cicibani    letnik 2008 - 2004

deklice / dečki     letnik 2003 - 2000

gospodične  / gospodiči   letnik 1999 - 1987

mladenke / mladeniči   letnik 1986 - 1977

gospe / gospodje     letnik 1976 - 1967                                

dame / možje      letnik 1966 – 1957

seniorke / seniorji    letnik 1956 – 1947 

»pionirji« in »pionirke« AS  letnik 1946 in starejši

PRIJAVE preko spleta, do četrtka, 3. 3. 2016, do 18. ure 

na naslovu www.rtc-krvavec.si/si/nacrtujete-obisk/dogodki/2016/03/05/1215-Zasavski-dan-na-Krvavcu ali na 

dan tekmovanja na Plaži Krvavec od 8.15 – 8.45. Ob prijavi je potrebno navesti ime, priimek, kategorijo, kontaktno številko 

in številko majice. 

Žrebanje: petek, 4. 3. 2016 

Startnina: 10 €.  Vsi, ki se prijavijo na tekmovanje, imajo ugodnost pri nakupu smučarske vozovnice. Vozovnice tekmovalci 

kupite na INFO točki pri spodnji postaji žičnice Krvavec.  V ceni vozovnice je vključena tudi malica.

CENIK VOZOVNIC
Dnevna smučarska vozovnica z malico

Odrasli: 32 EUR

Mladi in seniorji: 28 EUR

Otroci (osnovna šola): 17 EUR

Dvig startnih številk: od 8.15 – 9.00 na Plaži Krvavec

Vrstni red startov:

Proga 1 (start nižje): prve startajo najmlajše in najmlajši 

Proga 2 (start višje): prve startajo cicibanke in cicibani, za njimi deklice in dečki, nato ženske od najstarejše kategorije do 

kategorije gospodične, nato moški od najstarejše kategorije do kategorije gospodiči.   

Pritožbe rešuje komisija v sestavi: vodja tekmovanja, predstavnik organizatorja in vodja sodnikov. Tekmuje se po pravilih SZS.

Priznanja: prvi trije v kategoriji medalje in diplome, otroci diplome do 10. mesta. Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj 

ob 14.00 na Plaži Krvavec.                       

Nagrade: vsi prijavljeni tekmovalci ob prevzemu štartnih številk dobijo majčko.        

Splošne določbe: tekmuje se na lastno odgovornost.

Organizator si pridržuje pravico spremembe kraja, časa ali odpovedi tekmovanja, v primeru slabega vremena in 

premajhnega števila prijav tekmovalcev. 

INFORMACIJE
Dodatne informacije dobite na telefonski številki 041 550 883 in 041 969 429 ali preko e-naslova prijaveOPZ@gmail.com.

4–urna smučarska vozovnica z malico

Odrasli: 27 EUR

Mladi: 24 EUR

Otroci (osnovna šola): 14,50 EUR

ODPRTO PRVENSTVO 
ZASAVJA 2016


