
ŠPORTNO DRUŠTVO LOM POD STORŽIČEM 

RAZPIS 

ODPRTO PRVENSTVO LOMA V VELESLALOMU 
 
 

1. KRAJ, ČAS IN DATUM TEKMOVANJA  

Smučišče Rot (Grahovše), nedelja 12. februar 2023, ob 11:00 uri. 
- Opombe: Tekmovanje je odvisno od vremenskih razmer, zato lahko organizator spremeni datum, kraj in čas 
tekmovanja. Parkirišče v kamnolomu in na pašniku pod smučiščem.  
 

2. ORGANIZACIJA IN TEHNIČNA IZVEDBA  

Športno društvo Lom pod Storžičem  
 

3. NAČIN TEKMOVANJA  

Izpelje se en tek veleslaloma. 
 
Kategorije: 
MOŠKI 
skupina A - 2013 in mlajši  do 10 let 
skupina B – 2012 – 2008  11 – 15 let 
skupina C - 2007 – 1994 16 – 29 let 
skupina D - 1993 – 1984  30 – 39 let 
skupina E - 1983 – 1974  40 – 49 let 
skupina F - 1973 – 1964  50 – 59 let 
skupina G - 1963 – 1954   60 – 69 let 
skupina H - 1953 in starejši  nad 70 let 

ŽENSKE 
skupina A - 2013 in mlajše  do 10 let 
skupina B – 2012 – 2008  11 – 15 let 
skupina C - 2007 – 1984  16 – 39 let 
skupina D - 1983 – 1969   40 – 54 let 
skupina E - 1968 in starejše  nad 55 let 
 
 

 

4. PRIJAVE  

Organizator sprejema prijave do 15 minut pred pričetkom na kraju tekmovanja. 

 

5. PRIZNANJA  

Prvi trije v kategorijah prejmejo medalje. Za najboljši moški in ženski čas tekmovalec prejme pokal.  
Razglasitev bo 30 minut po končanem tekmovanju na prizorišču.  
Rezultati tekme se upoštevajo za točkovanje v Tržiških športnih igrah. 
 

6. STARTNINA 

Prispevek za odrasle znaša 10 €, otroci do 15 leta pa imajo 5€. V startnino je vključen tudi čaj. 
 

7. INFORMACIJE 

Na naslovu sdlom@lompodstorzicem.si, na spletni stran www.lompodstorzicem.si in na Facebook strani 
facebook.com/SportnoDrustvoLom.  
O morebitnih spremembah vas bomo obvestili na spletni strani in naši Facebook strani. 
 
  

mailto:sdlom@lompodstorzicem.si
http://www.lompodstorzicem.si/
https://www.facebook.com/SportnoDrustvoLom


8. SPLOŠNE DOLOČBE  

Vsi tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost oziroma na odgovornost prijavitelja. Na tekmovanju imajo pravico 
nastopa vsi, ki se bodo prijavili za tekmovanje do določenega prijavnega roka. Tekmovalci in obiskovalci bodo 
parkirali na označenih mestih oziroma po navodilu reditelja. 
 
Organizator si pridružuje pravico do spremembe ali odpovedi termina tekmovanja. Natančne informacije bodo na 
voljo najkasneje 2 dni pred tekmovanjem. 
 
Zaradi varnosti tekmovalcev je obvezna uporaba čelade! Organizator in izvajalec tekmovanja ne odgovarjata za 

poškodbe in povzročeno škodo tekmovalcev in tretjih oseb. 

Prireditev je delno financirana z strani Občine Tržič in Fundacije za šport. 

9. TRASA IN KARAKTERISTIKE PROGE 

Dolžina proge: ~300 m 
Višinska razlika proge: ~60 m 
 

 
 
 

 

VABLJENI VSI LJUBITELJI SMUČANJA 
 

www.lompodstorzicem.si  

http://www.lompodstorzicem.si/

