
Kralj in kraljica SMOLNIKA  2014       

Dolina Završnice, sobota, 18. oktober 2014 
 
Štart: 
V dolini Završnica pri potoku ob Rudni poti na Valvasor  
 
Čas: 
Ob 11.00 po sistemu kronometra - vsak naslednji tekmovalec štarta na 1 min. 
 
Cilj: 
Vrh Smolnika – dotik klopce (1075 n.m.) 
 
Kategorije: 

 
Moški: 
od 18 do 35 let 
od 36 do 50 let 
nad 50 let  
 
Ženske: 
od 18 do 35 let 
od 36 do 50 let 
nad 50 let  
 

Trasa: 
Po ''kablu'' proti Valvasorju. Pot bo označena in ob progi bodo usmerjevalci. 
Dolžina proge: 1,1km 
Višinska razlika: 350m 
Povprečni naklon: 33% 
 
Prijave: 
Predprijave do torka, 14. oktobra na prijavim.se ali na info.smolnik@gmail.com. 
Prijava je veljavna, ko je plačana štartnina. Na dan tekmovanja od 10.00 do 10.30 na 
štartnem mestu.število tekmovalcev je omejeno na 100. 
 
Štartnina: 
12 EUR v predprijavi ter 20 EUR na dan tekmovanja. Plačilo štartnine z UPN.  
 
Podatki za nakazilo: 
TVD Partizan Žirovnica, Žirovnica 63, 4274 ŽIROVNICA 
SI56 1010 0004 3543 780 BIC: BAKO SI 2X 
Banka kOPER d.d.  
Namen: prijavnina Smolnik + ime in priimek 
 
 
 



Nagrade: 
 Medalje v vsaki kategoriji na najboljše tri. 
 Praktične nagrade. 
 Pokal za absolutnega zmagovalca in zmagovalko. 

 
Ostalo: 

 Prevzem štartnih številk od 9.00 do 10.30 na štartnem mestu pri potoku.  
 Dovoljena uporaba palic. 
 Vsak tekmovalec darilno vrečko. (Majica, pijača, bon za topel obrok, št. 

Številko,…) 
 Prevoz opreme in oblačil s kombijem na sedlo pod Smolnikom (cca 50m pod 

vrhom). 
 Na cilju bo energijsko okrepčilo in čaj. Topel obrok bo zagotovljen na 

prireditvenem prostoru pri baru Zavrh. 
 Razglasitev rezultatov ob 15.00 na prireditvenem prostoru pri baru Zavrh. 

 

Info: 
040 737 157, Miha Kosmač 
info.smolnik@gmail.com  
 
 
Izjava: 

 
S prijavo udeleženec potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal oz. podal 
na/pri prijavi resnični. Izjavlja, da je zdrav, vsestransko pripravljen za 
aktivno udeležbo in zdravniško pregledan. Upošteval bo vsa navodila 
organizatorja in sodeloval na lastno odgovornost. Potrjuje, da pristaja 

na tveganja v zvezi z udeležbo pri tej aktivnosti in zato od organizatorja 
ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov. Soglaša, da 
lahko organizatorji prireditve objavijo njegove podatke, fotografije, 
posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih 

zahteval kakršno koli povračilo. 
 

Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval  
skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 

do 113/2005). Z udeležbo udeleženec dovoljuje, da organizator 
njegove navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih 
uporablja za sledeče namene: statistične obdelave,  izpolnjevanje 

pogodbenih obveznosti, pošiljanje obvestil. Navedene osebne podatke 
lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica 

pisne privolitve udeleženca. 
 

 

Vabljeni! 


