
SMUčaARSKI KLUB IHAN  
RAZPISUJE  
TRADICIONALNO TEKMOVANJE NA TEKAŠKIH  
ROLKAH ZA POLETNI POKAL GEOPLIN 2017 
SOBOTA DNE 23. 9. 2017  
 
POGOJI: pravico nastopa imajo vsi, ki so člani SZS in tekmovalci drugih držav, vendar njihovi rezultati 
ne štejejo v končno uvrstitev, upravičeni pa so do osvojenih priznanj in nagrad na tekmovanju.  
Tekmuje se po pravilih SZS in FIS ter po Pravilih tekmovanj za POLETNI POKAL GEOPLIN 2017.  
PRIJAVE:  
pošljite na predpisanem obrazcu SZS za zimsko sezono do četrtka dne 21. 9. 2017 in sicer do 12.00 
ure z navedbo kluba, tekmovalne kategorije, ime in priimek tekmovalca, letnico rojstva posameznega 
tekmovalca ter število SLO točk 
TEKMOVALNE KATEGORIJE:  
- mlajši dečki in mlajše deklice, letnik 2005 in mlajši;  
- starejši dečki in starejše deklice, letnik 2003 in 2004;  
- mlajši mladinci in mlajše mladinke, letnik 2001/2002 
- starejši mladinci in starejše mladinke, letnik 1999 in 2000; 
- ženske, letnik 1998 in starejše ter  
- moški, letnik 1998 in starejši. 
DOLŽINA PROGE:  
- mlajši dečki in mlajše deklice 2,5 km  
- starejši dečki in starejše deklice 3,5 km in  
- ostale tekmovalne kategorije 3,5 km (2x) 
.  
PRIČETEK TEKMOVANJA: 
ob 14.00 uri 
v Športnem parku Ihan 
. 
Štarti  
posameznih kategorij bodo določeni z objavljeno oziroma prejeto štartno listo na dan tekmovanja.  
TEHNIKA TEKA in NAČIN STARTA:  
prosta tehnika, skupinski in zasledovalni štarti.  
Tekmovalne kategorije mlajših in starejših dečkov ter mlajših in starejših deklic startajo skupinsko.  
Tekmovalci ostalih kategorij pretečejo 3,5 km progo dvakrat. Prvi start je skupinski. V drugem delu 
tekmovanja (drugi start) t 
ekmovalci startajo glede na zaostanke, pridobljene na skupinskem (prvem) tekmovanju.  
RAZGLASITEV URADNIH REZULTATOV:  
predvidoma 1 uro po prihodu  
zadnjega tekmovalca v cilj in sicer v Športnem park v Ihan. Prvi trije tekmovalci v posamezni starostni 
kategoriji prejmej 
o medalje, najboljših 6 tekmovalcev v otroških kategorijah, pa tudi diplome 
.  
 
TEKMOVALNA ŽIRIJA:  



- Matjaž PAVOVEC – vodja tekmovanja;  
- 
Morebitne potrebne dodatne informacije, so Vam na v 
oljo na tel. št. (041) 790 – 799, Matjaž Pavovec.  
Ihan, september 2017  
Organizacijski odbor SK 


