POKAL SK RADOVLJICA
Zaključno tekmovanje Alpske šole
Tekmovanje je tudi zaključek snežne vadbe Alpske šole v sezoni 2019/20, ki se je odvijala v Kranjski
gori in v Kamni Gorici. V želji, da se še v sezoni skupaj poveselimo in družimo na smučeh in to v
dobrem vzdušju in odličnih snežnih razmerah, si želimo da se zaključka udeležite v čim večjem
številu. Za hrano in jedačo bo poskrbljeno.
Na tekmovanje ste vabljeni:







Otroci Alpske šole SK Radovljica
Tekmovalci SK Radovljica vseh kategorij (cicibani, otroci, FIS program)
Trenerji in učitelji
Korenine
Starši otrok tekmovalcev in otrok alpske šole
Ostali delavci SK Radovljica
Proga bo primerna za vse kategorije!Mlajši tekmovalci bodo imeli štart nekoliko nižje.
To ni samo tekma, ampak predvsem prijetno druženje in uživanje na snegu!

KJE : Pokljuka – vlečnica Jelka v bližini Šport hotela
KDAJ : SOBOTA 14.3.20
Zbor udeležencev : 8:00 na spodnji postaji vlečnice
Štart tekmovanja : predvidoma ob 10:30 (odvisno od snežnih razmer)
Vadba na snegu se prične ob 8:00. Otroci bodo pod vodstvom učiteljev vadili, smučali po terenu in se
kasneje pripravili na tekmovanje. Smučanje pod vodstvom učiteljev bo do konca tekmovanja.
Razglasitev tekmovanja bo cca 30 min po koncu tekmovanja v cilju.
Avtobusni prevoz:
Predviden je avtobusni prevoz, ki bo vozil po voznem redu (pomladanski urnik):

Odhod:
6:55
7:05
7:15
7:25
7:35
7:55

Postajališče
OŠ ŽIROVNICA
avtobusna BEGUNJE
OŠ RADOVLJICA
OŠ LESCE
Bled Union
Pokljuka Šport hotel

Prihod :

Za povratek pa računamo, da prevoz z avtobusom ne bo potreben, ker računamo, da se nam na
Pokljuki pridružite tudi starši. Če pa kdo ne bo imel prevoza nazaj v dolino, nam ob prijavi sporočite
in bomo prevoz organizirali mi.
Z delom na snegu otroci Alpske šole pričnemo ob 8:00.

Prosim, da nam tudi sporočite, če boste tudi zjutraj že sami pripeljali svojega otroka na Pokljuko, da
ne bo vozil prazen avtobus.
PRIJAVITE SE : do četrtka 12.3.2020 do 14:00 Prijava preko spletnega obrazca: www.radski.si
Prosim pazite ! >>
Da lahko pripravimo vse potrebno je PRAVOČASNA PRIJAVA OBVEZNA ZA VSE !! , ki
želite nastopiti na tekmovanju.
Prijavnina - štartnina :
Štartnina je :










Za otroke OSNOVNEGA programa in MINI osnovnega programa, ko so vadili v
Kranjski gori, je ta dan enako kot vsi do sedaj v Kranjski gori. Šteje se kot snežni dan
v programu. Doplačila ni. Dobite pa tudi malico, priznanja, sliko….
Za učitelje in trenerje SK Rad = brezplačno
Za tekmovalce SK Radovljica je štartnina 5 eur in bo obračunana na KK.
Starši in ostali člani kluba = 10 eur (obračuna se kot bremenitev na KK tekmovalca ali
pa plačilo na TRR)

Vsi, ki pa ne boste tekmovali, bi pa radi nekaj pojedli in popili pa lahko prehrano dobite v lokalu
na smučišču. Z gostincem smo se dogovorili za ugodne cene za čas naše prireditve.
Štartne številke prevzamete na dan tekmovanja pri spodnji postaji vlečnice.
Vsi tekmovalci dobijo štartno številko. Štartna številka je tudi bon za malico.

V ceno štartnine je vključeno:
Karta za žičnico, štartnina za tekmovanje, malica (čevapčiči s prilogo in čaj), priznanja, veselje na
snegu in prijetno druženje. Na tekmovanju bomo tekmovalce slikali na štartu in na progi, vsak
tekmovalec prejme tudi spominsko sliko (diplomo). Slike bomo razdelili na vadbi v telovadnici, ko jih
uredimo in izdelamo ali poslali po pošti na domač naslov.
Otroci Alpske šole bodo smučali in tekmovali pod nadzorom učiteljev smučanja.
Kategorije bodo dokončno določene po sprejemu prijav, okvirno pa kot je v nadaljevanju.
Prvi v kategoriji prejme pokal, vsi ostali kolajne.
Želimo si, da bi se Zaključka udeležijo tudi starši in ostali, ki ne bodo tekmovali.
Za gledalce vstopnine ni ! 
Spremljajte tudi obvestila na naši internetni strani,kjer bomo objavili tudi eventuelne spremembe:

www.radski.si

Pokal SK Radovljica - zaključno tekmovanje sezone 2019/20
Kategorije – GRUPE *
Otroci, ki niso aktivni tekmovalci:
A - Alpska šola – 2016 in mlajši – deklice in dečki
B - Alpska šola 2015 – deklice in dečki
C – Alpska šola 2014 – deklice
D - Alpska šola 2014 – dečki
Za kategorijo A – D = lažja proga
E - Alpska šola (AŠ U8) – 2012 - 2013 – deklice in dečki
F - Alpska šola (AŠ U10) – 2010 - 2011 – deklice in dečki
G - Alpska šola (AŠ U14/16) – 2009 in starejši – deklice in dečki
Aktivni tekmovalci:
I – Tekmovalci (U 10 = MCE-I) - 2010 - 2011 – deklice in dečki
J – Tekmovalci (U 12 = CE-I) - 2008 – 2009 – deklice in dečki
K – Tekmovalci (U 14 = MDE-I) - 2006 – 2007 - deklice in dečki
L - Tekmovalci (U 16 = SDE-I) - 2004 – 2005 - deklice in dečki
M – invalidi
N - Tekmovalci FIS programa 2003 in starejši (M in Ž)
Ostali:
K - KORENINE – moški in ženske
S – STARŠI – ženske
T - STARŠI – moški
U – UČITELJI – dekleta
V - UČITELJI – fantje
* Kategorije-grupe , lahko tudi spremenimo, glede na število prijav v posamezni kategoriji

www.radski.si

