
         

                   

 

Razpis veleslaloma UNITUR INTERSPORT z Bernardom Vajdičem. 
 

Program: 

 

Kdaj: Sobota, 4. 4. 2009 ob 9.00.  

Kraj:  proga Jasa (Rogla). 

V času tekmovanja: 

 Test smuči. 

 Nastop: Demo – Platinuma (8. uvrščene ekipe iz svetovnega prvenstva v sinhronem 

smučanju) in Šole sneţnih športov INTERSPORT UNITUR (13. Uvrščene ekipe iz 

svetovnega prvenstva v sinhronem smučanju).  

 Druţenje v ciljnem prostoru ob pijači. 

Po tekmovanju: 

 Razglasitev rezultatov.  

 Pohorski lonec v koči na Jurgovem. 

 Druţenje in ples ob ţivi glasbi v koči na Jurgovem. 

Vse v sklopu štartnine, ki znaša: 

 15 EUR brez smučarske vozovnice.  

Za člane SD Unior Celje, njihove partnerje ter navijaško skupino »Prepihnjenci« je 

štartnina brezplačna. 

 27 EUR s smučarsko vozovnico. 

Dodatna možnost: 

 Ţar kroţnik v večernih urah v koči na Jurgovem. 

 Nočitev z zajtrkom. 

 

Kategorije: 

 
1) Dekleta do 11 let (letnik 1998 in mlajši)              2) Fantje do 11 let (letnik 1998 in mlajši) 

3) Dekleta od 12 do 15 let ( letnik 1994 in mlajši)  4) Fantje od 12 do 15 let (letnik 1994 in mlajši) 

5) Članice od 16 do 30 let (letnik 1993 – 1979)      6) Članice od 16 do 30 let (letnik 1993 – 1979) 

7) Članice od 31 do 50 let (letnik 1978 – 1959)      8) Članice od 31 do 50 let (letnik 1978 – 1959) 

9) Seniorke nad 50 let (letnik 1958 in starejše)     10) Seniorji nad 50 let (letnik 1958 in starejši) 

 

Nagrade: 

 

 Pokali in medalje za najhitrejše. 

 Bogate nagrade za najhitrejše v kategoriji in tiste, ki zaostanejo manj kot 10 % za 

časom Bernarda. 

 Med drugim smuči Elan, smučarska jakna, spodnje perilo… 

 Za naključno izžrebanega tekmovalca prva nagrada: vikend paket apartmaja na Rogli. 

  

Prijave: 

 Po elektronski pošti na: uros.zupan@unior.si.   

 Na dan tekmovanja do 8.30 na progi Jasa. 

 Plačilo štartnine, dvig štartnih številk in smučarskih vozovnic na progi Jasa do 8.30  

 

Vodja tekmovanja 

Uroš Zupan  

Telefon: 051 621 997 

mailto:uros.zupan@unior.si

