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 Datum: 10.1.2015 

 
 

 

 
 

 

PRIJAVE 
 

 do ponedeljka, 19. februarja 2015 z poimenskimi seznami iz PGD in 

PIGD. Kasnejše prijave za tekmovanje niso možne. 
 

PGD in PIGD prijavijo svoje člane matični GZ, ki posreduje podatke po elektronski pošti na 

GZ ZGORNJESAVINJSKE DOLINE: BOŽO KRIŽNIK gzzsd.mozirje@gmail.com do torka, 

20.1.2015 do 10.00 ure.  

Smučarske karte in bloke za malico bodo predstavniki GZ prevzeli v Žekovcu  

v sredo, 21.1.2015, kamor prinesejo tudi naročilnice društev. 
 

ZADOLŽENI ZA KOORDINACIJO PRI POSAMEZNI GASILSKI ZVEZI 
 

 GZ ŽALEC: Sabina SORČAN, gasilska.zveza.zalec@siol.net ,  710 25 80, 051 382 886 

 GZ PREBOLD: Uroš OCVIRK, uros.ocvirk@amis.net ,  041 355 222 

 GZ ZGORNJESAVINJSKE DOLINE: Božo KRIŽNIK bozidar.kriznik@gmail.com,  

gzzsd.mozirje@gmail.com ,  041 783 471 

 GZ ŠALEŠKE DOLINE: Helena BRGLEZ, gz.velenje@siol.net  041 776 204  

ali 031 382 513 
 

CENE 
 

Cena na osebo Smučarska tekma 

Organizacija tekmovanja  5 € 

Dnevna smučarska vozovnica in gondola * 22 € 

Topla malica + pijača 0,5 l po izbiri 6 € 

Gondola (brez vozovnice) 10 € 
 

*v dnevno smučarsko vozovnico je vključena kavcija za karto v znesku 2 €. Karto po 

zaključku smučanja vrnete v recepciji hotela ali na blagajni v Žekovcu, kjer vam 2 € tudi 

vrnejo. 

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE 
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 Udeležba na smučanju in tekmovanju je na lastno odgovornost. 
 

PROGRAM DRUŽENJA 
 

 Od 7.00 do 8.00 ure prevozi z gondolo na GTC Golte pred nihalko Žekovec (naprave na 

Golteh bodo pričele obratovati že od 8.00 ure dalje) 

 Od 8.00 do 9.30 ure segrevanje pred tekmo 

 Od 9.00 do 9.30 ure razdelitev štartnih številk 

 Ob 10.00 ure START veleslaloma 

 Med 12.00 in 14.00 ure malica 

 Predvidoma ob 14.00 uri razglasitev rezultatov 
 

Vsi člani, ki bodo tekmovali, morajo biti vpisani v Vulkan, ker jih bomo preverjali na 

podlagi prijav. 
 

TEKMOVALNE KATEGORIJE 
 

Upošteva se letnica rojstva: 

 Članice od 17 do 30 let: A1 – letniki 1998-1985 

 Članice od 31 do 40 let: B1 – letniki 1984-1975 

 Članice od 41 do 50 let: B2 – letniki 1974-1965 

 Starejše članice: nad 51 let: ST – letniki od 1964 in starejše 

 

 Člani od 17 do 30 let: A1 – letniki 1998-1985 

 Člani od 31 do 45 let: B1 – letniki 1984-1970 

 Člani od 46 do 58 let: B2 – letniki 1969-1957 

 Starejši člani: nad 59 let: ST – letnik 1956 in starejši 

 

EKIPNO TEKMOVANJE:  
 

V društveni oz. ekipni seštevek štejejo tri najboljša dosežena mesta posameznikov društva iz 

dveh različnih tekmovalnih kategorij – obvezno pa ena članica in dva člana. V primeru enakega 

števila točk po seštevku doseženih mest, je boljša ekipa, ki ima boljši skupni rezultat vseh treh 

tekmovalcev. 

 

NAGRADE: 
 

 Medalje za prva tri mesta v vsaki konkurenci 

 Pokali za prva tri mesta v ekipnem tekmovanju 
 

Nagrade prispeva regijski svet Savinjskošaleške regije. 

 

PLAČILO SMUČANJA 
 

Ob prijavi morajo PGD in PIGD dostaviti svoji GZ prijavnico za smučanje in naročilnico 
naslovljeno na Golte d.o.o., Radegunda 19 c, 3330 Mozirje. Predstavniki GZ jih prinesejo s 

sabo 21.1.2015, ko bodo dvignili karte za smučanje. Na podlagi naročilnice in seznama bo RTC 

Golte društvom izstavil račune. 

 

Veselimo se snidenja v čim večjem številu! 

 

 

        ORGANIZACIJSKI ODBOR 


