
                            
 
 

 
 

ASK Kranjska Gora razpisuje 

tekmovanje v spretnostnem smučanju za 

7. MINI POKAL VITRANC 2020 
Datum tekmovanja:   tekmovanje bo v SOBOTO, 08.02.2020  

Kraj tekmovanj:  Kranjska Gora, Smučarski Poligon SZS Podles 

Kategorije:                cicibani in cicibanke, letnik 2008 in 2009 

                                   cicibani in cicibanke, letnik 2010 in 2011 

                                   malčice in malčki, letnik 2012 in 2013 

                                   malčice in malčki, letnik 2014 in 2015  

 

Prijave: do torka, 04.02.2020 do 12. ure, na elektronski naslov prijave@ask-kg.com ter na dan 

tekmovanja 

 

Žrebanje štartnih številk: žreb bo opravljen na daljavo, v sredo pred tekmovanjem 

 

Startnina:  5,00€  na prijavljenega tekmovalca, startnine ne vračamo 

Startnino je potrebno poravnati ob prijavi na transakcijski račun Alpskega smučarskega kluba 

Kranjska Gora, odprt pri SKB banki d.d.  IBAN: SI56 0317 8100 4422 839, Namen: Startnina 

Mini PV za »ime in priimek tekmovalca« oz »ime društva«. 

 

Štart:                        ob 10:30 uri 

 

Dvig štartnih številk:  Na dan tekmovanja od 8:30 ure dalje na označenem mestu ob spodnji   

                                   postaji sedežnice Dolenčev Rut      

 

 

Ogled proge:           od 9:45 do 10:15 ure   

na ogledu mora biti štartna številka na vidnem mestu     

 

Trasa proge: dostop z vlečnico Mojca 2 za krajšo progo oz z sedežnico Dolenčev Rut za daljšo 

progo 
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Cene smučarskih vozovnic:   smučarske vozovnice udeleženci kupijo na blagajnah RTC žičnic v 

Kranjski Gori, ob predložitvi štartne številke 

 

Razglasitev:               30 minut po končanem tekmovanju         

 

Nagrade:                    Prvi trije v posamezni kategoriji prejmejo medalje. 

                                    Zmagovalec in zmagovalka prejmeta pokal. 

                                    Po končanem tekmovanju bo tudi žrebanje bogatih praktičnih nagrad. 

 

Pritožbe:                    15 minut po končanem tekmovanju. 

 

Splošne določbe:     Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost in po pravilniku SZS. Za 

                                    Morebitne poškodbe tekmovalcev in tekmovalk ali tretjih oseb v času  

                                    tekmovanja, ASK Kranjska Gora, kot organizator, ne prevzema nobene  

                                    odgovornosti. 

 

V času tekmovanja bodo otroke obiskali in razveseljevali Kekčevi junaki s svojimi dobrotami. 

 

Vabljeni vsi otroci rojeni od leta 2008 do 2015! 

 

Kontaktna oseba:        Anja Kolenc: 031 343 823,                      anja.kolenc@pokal-vitranc.com 

 

Informacije:                 Andrej Gosar: 041 543 697,                    andrej.gosar@gmail.com 

                                      Polona Jakelj:  041 396 919            

 

 

 

 

Kranjska Gora, 20.1.2020                                                                      
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