TRI VELESLALOMSKE

REKREATIVNE TEKME
NA MARIBORSKEM POHORJU ZA

Začnemo na
31. 1. 2015 ob 10.00.
Sprejmite izziv in se pomerite sami s
seboj v rekreativni veleslalomski vožnji
na smučiščih Mariborskega Pohorja.
Pomembno je le, da vam uspe sestaviti
dve čim bolj enakomerni vožnji po času.
Zmaga lahko torej vsak, tudi Škrat Bolfenk.

Štartnina
Cena vključuje štartnino, smučarsko vozovnico in jed na žlico.
Redni kupci:
predprijava:

27,00 €

Prva tekma

na dan tekmovanja:

30,00 €

Prva tekma za Pokal Škrata Bolfenka bo potekala
na smučišču Cojzerica, v soboto, 31. januarja 2015 ob 10.00.

predprijava:

21,00 €

na dan tekmovanja:

24,00 €

Občani Maribora in Ruš (imetniki bonitetne kartice)

Prijave:

Občani Starš (imetniki bonitetne kartice)
predprijava:

17,00 €

Predprijava: do petka, 30. 1. 2015 do 16. ure
Na dan tekmovanja: 31. 1. 2015 do 9.30 ure
Prijavite se lahko na vseh prodajnih mestih smučarskih vozovnic.

na dan tekmovanja:

20,00 €

Naslednji tekmi
V letu 2015 sta predvideni še dve tekmi in sicer v soboto,
14. februarja ter v soboto 28. februarja. Lokaciji za drugo in
tretjo tekmo se izbereta, pred izvedbo tekmovanja, glede na
pripravljenost prog in vremenske razmere.

Nagrade:
1. nagrada: 3 × dnevna smučarska karta + praktično darilo
2. nagrada: 2 × dnevna smučarska karta + praktično darilo
3. nagrada: 1 × dnevna smučarska karta + praktično darilo

Imetniki sezonskih/letnih kart:
predprijava

15,00 €

na dan tekmovanja:

18,00 €

Pravila tekmovanja
Pravila tekmovanja: Vsak tekmovalec dvakrat prevozi isto progo. Čas vsake vožnje se meri
posebej. Časa obeh tekov medsebojno primerjamo. Zmagovalec je tisti tekmovalec, ki je oba
teka prevozil v najboljšem približku časov ali celo v enakem času. Kategorij ni.
Pokal ŠkratA BolfenkA: Seštevek vseh treh tekem šteje za glavno nagrado »Pokala Škrata
Bolfenka«, ki se podeli na zadnjem, tretjem tekmovanju, tekmovalcu, ki se je udeležil vseh treh
tekmovanj in dosegel zbirno najboljši rezultat (seštevno najmanjšo časovno razliko na vseh
treh tekmah).
Plačila: na vseh prodajnih mestih smučarskih vozovnic, vsak dan od 8.30 do 16.00 ure in na
dan prireditve do 9.30 ure.
Žrebanje štartnih številk: Žreba ni, štartalo se bo po sistemu »prej se prijaviš, prej štartaš«.
Pritožbe: 15 minut po končanem tekmovanju na uradnem obrazcu in plačano kavcijo 50,00 €.
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pohorje je zakon

www.mariborskopohorje.si

