
RAZPIS PRVENSTVA  

ZVEZE SLOVENSKIH ČASTNIKOV V VELESLALOMU CERKNO 2017 

Prvenstvo Zveze Slovenskih častnikov v veleslalomu bo posamično in ekipno. Prvenstvo 
bo potekalo v okviru spominskega tekmovanja »Partizanske smučine-Cerkno 45«.   

Prvenstvo ZSČ v veleslalomu bo potekalo v soboto 28. januarja 2017 na smučiščih 
Smučarskega centra Cerkno. Nastopajo lahko samo člani združenj ZSČ.  

Osnovna pravila tekmovanja:  

Vsak udeleženec lahko na dan prireditve kot  tekmovalec nastopi samo enkrat (kot član 
ZSČ, kot član ZB, pripadnik SV, član ZVVS,...). Če se kasneje ugotovi, da je tekmoval 
večkrat, se ga v vseh kategorijah diskvalificira. 
 
Tekmovanje poteka posamično v  naslednjih kategorijah:   
- moški letnik 1961 in mlajši, 
- moški letnik 1952 do 1961, 
 -    moški  letnik 1951 in starejši ter 
 -    ženske (vseh starosti).  
Vsi  tekmovalci tekmujejo posamično.  
Medalje za posamično tekmovanje, ki jih prejmejo prvi trije v vsaki kategoriji, zagotovi  
ZSČ.  
 
Ekipno tekmujejo tekmovalci občinskih, območnih in interesnih združenj ZSČ. Za ekipno 
tekmovanje se štejeta dva najboljša časa v vseh treh moških kategorijah (skupno šest 
časov). Prva ekipa v trajno last prejme pokal, ki ga podeli ZSČ. 
Posamezna združenja ZSČ lahko prijavijo neomejeno število tekmovalcev. 
 

Vsi tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost. 
 

Potek tekmovanja :  

Smučarski center Cerkno:  
8.30 - 9.00    Prihod tekmovalcev na smučišče, prevzem kart, dvig štartnih številk, 
9.40 – 10.00   Otvoritev tekmovanja. 
10.00 - 12.00  Tekmovanje v veleslalomu. 
 
Hotel Cerkno:  
13.00 Zbiranje udeležencev pred Hotelom Cerkno, kosilo. 
14.30  Zaključna slovesnost in razglasitev rezultatov. 
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Prijave in stroški tekmovalcev:  

Posamezne ekipe plačajo smučarsko karto in bon za prehrano za sodelujoče. Stroške 
organizacije tekmovanja, medalj in pokalov pa krije ZSČ. 

Strošek na tekmovalca: dnevna  smučarska karta: 15,00 EUR,  kosilo: 6 EUR, krijejo 
prijavitelji ekip. Za spremljevalce, ki ne bodo smučali, povratna karta za dostavno 
sedežnico stane 4 EUR. 

Tekmovalca lahko prijavi samo njegova organizacija na prijavnem obrazcu – posamičnih 
prijav in prijav brez prijavnic, ne bomo upoštevali. 

Prijave tekmovalcev morajo obsegati naslednje podatke: ime in sedež združenja ZSČ/ 
imena, priimke in letnice rojstva tekmovalk in tekmovalcev, ime in priimek, telefon  in el. 
poštni naslov kontaktne osebe.  

Prijave sprejemamo do petka 20. januarja 2017 do 12.ure.  

Prijave na predpisanem obrazcu pošljite na  E-mail: stanko.duzic@gmail.com.  

Naknadnih prijav, sprememb in zamenjav po prijavnem roku ne bomo upoštevali.  

Vodje ekip prevzamejo pakete, ki vsebujejo štartne številke, na Smučarskem centru 
Cerkno od 8.30 dalje na stojnici nasproti blagajne vstopne postaje smučarske proge 
Brdo, ki bo ustrezno označena. 

Za nakup smučarskih kart in bonov za kosilo vodje ekip, na posebej označeni blagajni 
vstopne postaje smučarske proge Brdo, predložijo naročilnico. Naročilnica naj vsebuje 
popolne podatke o naročniku in se glasi na naslov dobavitelja: Hotel Cerkno d.o.o., 
Sedejev trg 8, 5282 Cerkno.  Če boste pa plačevali z gotovino, potem pri plačilu poleg 
naziva združenja navedite tudi podatek o davčni številki vašega združenja, da vam bo 
lahko račun izdan na združenje. 
 
 
Ljubljana, 4. 1. 2017 
 
                                                                                                        Generalmajor 
                                                                                                        dr. Alojz Šteiner 
                                                                                                        Predsednik ZSČ 
 
 
Priloge: 

1. Časovnica tekmovanja 
2. Prijavnica za tekmovanje 

 

mailto:stanko.duzic@gmail.com
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Priloga 1 
 

 
od 09.00   Zbiranje udeležencev 

ob 09.30   Otvoritev tekmovanja na vrhu proge - Lom 4 

ob 09.40   Nastop demonstracijske skupine Edmunda Čibeja in TD Novaki    

ob 09.50   Odhod tekmovalcev na start 

ob 10.00   Veleslalom – člani ZZB za vrednote NOB Slovenije,  

         Zveza združenj vojnih invalidov - Lom 4 

ob 10.00   Prvenstvo pripadnikov Slovenske vojske v veleslalomu - Lom 3 

ob 10.30   Prvenstvo Zveze slovenskih častnikov in tekma veteranov Sever - Lom 3 in 4 

ob 11.00   13.odprto prvenstvo ZVVS - veteranov vojne za Slovenijo - Lom 3 in 4 

ob 11.00   Tek - borke, borci   - Lom 

ob 13.00   Zbor pred Hotelom Cerkno,  kosilo 

ob 14.30   Zaključna slovesnost s kulturnim programom in razglasitev rezultatov  

       – Hotel Cerkno 

 


