
ŠPORTNO DRUŠTVO LOM POD STORŽIČEM 

RAZPIS  
Sankaška tekma za pokal Loma 

 

1. KRAJ, ČAS IN DATUM TEKMOVANJA  

Nedelja, 29. januar 2023 ob 10.uri 
Grahovše – Senožeti pod Storžičem (zemljevid: https://bit.ly/409qySS) 

2. ORGANIZATORJI IN TEHNIČNA IZVEDBA 

Organizator in tehnična izvedba: Športno društvo Lom pod Storžičem 

3. ŠTART  

Ob 10.00 v Grahovšah - Senožeti pod Storžičem 

4. CILJ  

Senožeti pod Storžičem 

5. KARAKTERISTIKE  PROGE 

Start tekme je v Grahovšah (Senožeti). Sama proga poteka po travnati podlagi, pokrita s snegom. Parkirni prostor je v 
kamnolomu. Dostop je po glavni cesti proti domu pod Storžičem, kamor vas bodo usmerjale informativne table. 
 
Dolžina proge: ~500 m 
Višinska razlika proge: ~100 m 

6. KATEGORIJE 

Kategorija in starost Letnik rojstva 
 

cicibanke/cicibani do 7 let 2016 in mlajši 

šolarke/ šolarji od 8 do 11 let                                                   2012-2015 

deklice/ dečki od 12 do 15 let                                                   2008-2011 

mladinke/mladinci od 16 do 20 let                                         2003-2007 

članice/člani od 21 do 40 let                                                    1983-2002 

st. članice/st. člani od 41 do 55 let                                         1968-1982 

veteranke od 56 in starejše                                                     1967 in starejše 

veterani od 56 do 65 let                                                           1958-1967 

st. veterani 66 let in starejši                                                    1957 in starejši 

Izvajalec si pridržuje pravico po spremembi programa in kategorij z ozirom na vremenske razmere in števila prijav! 

7. PRIZNANJA  

Prvi trije po kategorijah  prejmejo medalje. Najhitrejši sankač prejme pokal. Podelitev bo potekala v ciljnem prostoru, 
predvidoma 30 minut po končanem tekmovanju. 
 
Rezultati tekmovalk in tekmovalcev se upoštevajo za točkovanje v tekmovanju  za Pokal Slovenija in posameznike v 
tržiških športnih igrah 2023. 

8. PRIJAVE  

Prijave bodo v ciljnem prostoru,  bomo zbirali od 9:00 do 9:45. Prijavite se lahko tudi preko elektronske pošte na 
naslov: sdlom@lompodstorzicem.si (napišite: ime, priimek, letnica rojstva, društvo). 
 
Startnina za otroke do 16. leta znaša 2 €, za odrasle pa znaša 5 €. 
  

https://bit.ly/409qySS
mailto:sdlom@lompodstorzicem.si


7. INFORMACIJE  

Na naslovu sdlom@lompodstorzicem.si, Lado  041 695 172 

8. SPLOŠNE DOLOČBE  

Tekmovanje bo izvedeno po določilih Pravilnika za tekmovanje z športnimi in samotežnimi sanmi.  

Vsi tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost oziroma na odgovornost prijavitelja. V času tekmovanja je zadrževanje 

in hoja po progi prepovedana! 

Zaradi varnosti tekmovalcev je obvezna uporaba čelade! Organizator in izvajalec tekmovanja ne odgovarjata za 

poškodbe in povzročeno škodo tekmovalcev in tretjih oseb. 

Organizator si pridružuje pravico do spremembe termina in spremembo poteka tekmovanja. Natančne informacije 

bodo na voljo najkasneje 3 dni pred tekmovanjem. 

Prireditev je delno financirana z strani Občine Tržič, Sankaške zveze Slovenije in Fundacije za šport. 

9. TRASA PROGE 

 

 

VABLJENI VSI PRIVRŽENCI TEGA ŠPORTA 

www.lompodstorzicem.si 
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