SURF & SNOWBOARD CLUB MEDVEDI GRIŽE

SS
SLOVENIA
Open
2018
8. April 2018
Smučarska zveza Slovenije in organizacijski odbor S&S Medvedi
vabijo vse freestyle nacinoalne zveze na tekmo FIS Slopestyle, ki
bo 8. aprila 2018 na smučišču Kanin.

20. FREESTYLE SMUČANJE IN SNOWBOARD
Datum:

8. april 2018

Event:

Slopestyle

Organizator:

Surf & snowboard club Medvedi Griže

Organizacijski odbor:

Predsednik: Boštjan Verdnik – S&S Medvedi
Vodja proge: Vid Jereb
Vodja tekmovanja: Anej Miglar
Tehnični delegat: Roman Vidovič – SLOSKI (+386 41 688 555)

Pravila:

1.
2.
3.
4.
5.

SZ Slovenije in S&S Medvedi organizirata tekmo za fis Slopstyle.
Datum tekmovanja je objavljen na spletni strani FIS koledarja.
Tekmovanje bo izvedeno po FIS pravilih za snowboard.
Tekma Slopestyle je za moške in ženske.
Organizacijski odbor si pridržuje pravico za spremembo urnika ali prizorišča,
odvisno od snežnih razmer ali odločitve komisije za tekmovanje.
6. Štartne številke in čelada: Vsi tekmovalci morajo imeti čelado in štartno
številko na uradnem treningu, ogledu proge in tekmi/tekmovanju.

SURF & SNOWBOARD CLUB MEDVEDI GRIŽE

Organizator:

S&S Medvedi, Griže 125, 3302 Griže
E-mail: bostjan@factorystore.si; phone: +386 41 663 253

Prijavnina :

Plačilo je mogoče samo v gotovini, plačilnih/kreditnih kartic ne sprejemamo.
15 EUR na tekmo na dan (smučarska vozovnica ni vključena).

Nastanitev:

Hostel Soča Rocks in hotel Boka

Plačilo:

Štartnina se bo poravnala organizacijskemu odboru v gotovini med sestankom
vodij ekip. Plačilo nastanitev se plača direktno v hostlu oziroma penzionu, kjer
bo ekipa nastanjena.

Štartne števike:

Vsi tekmovalci morajo nositi štartne številke med uradnim treningom,
tekmovanjem in na podelitvi nagrad. Vodje ekip bodo ob registraciji ekip
naprošene k plačilu 20 EUR.

Nagrade:

Podelitev nagrad bo takoj po končani tekmi v ciljni areni, Kanin-Plaža. Bogate
nagrade.

Zavarovanje/
odgovornost:

Vsi tekmovalci, uradni predstavniki ter ostali člani ekip, ki bodo tekmovali
ali i kakorkoli vključeni v tekmovanje, sodelujejo na lastno odgovornost.
Organizacijski odbor S&S Medvedi in SLO SKIista odgovorna za kakeršnokoli
izgubo ali nastalo poškodbo kateregakoli tekmovalca, uradnega predstavnika ali
druge osebe povezane s tekmovanjem. Vsak tekmovalec mora biti zdravstveno
zavarovan. Organizacijski odbor in SLO SKI nista odgovorna za kakršnokoli
nesrečo, nastalo poškodbo opreme. Vsi tekmovalci morajo predhodno izpolniti
FIS-ovo deklaracijo o registraciji.

Info:

V primeru težav, prošenj se prosim obrnite na organizacijski odbor preko
elektronske pošte ali telefona.

Kako priti do nas:

Bovec.

tekmovalni program:
Sobota, 7. 4. 2018

Nedelja, 8. 4. 2018

14.00

Prosti trening

Kanin - Sedlo

18.00-19.00

TCM, žreb številk

Bovec - Hostel Soča Rocks

9.00-9.30

Ogled

Kanin - Sedlo

9.30-10.00

Trening vseh

Kanin - Sedlo

10.30-12.30

Kvalifikacije

Kanin - Sedlo

13.00

Finale

Kanin - Sedlo

From 15.00

Podelitev nagrad

Kanin - Plaža

