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R A Z P I S
ZIMSKIH ŠPORTNIH IGER ČLANOV SDGD SLOVENIJE
45. ZIMSKE ŠIG 2008
SDGD Slovenije razpisuje v skladu s Pravilnikom in programom aktivnosti
45. zimske ŠIG 2008.
Kraj in datum:

GTC KOPE – Slovenj Gradec
sobota, 26. januar 2008

Organizator:

SDGD Slovenije

Tehnična izvedba:

SK Vuzenica

Tekmovalne proge:

Veleslalom - Smučišče Kaštivnik - Male Kope (Partizanski dom)
Teki – Grmovškov dom (proti Ribniškemu pohorju)

Tekmovalne panoge:
Veleslalom in smučarski teki za ženske in moške kategorije:
A do vključno 35 let

- letnik 1973 in mlajši

B nad 35 – 45 let
C nad 45 – 55 let
D nad 55 let

- letnik 1972 – 1963
- letnik 1962 – 1953
- letnik 1952 in starejši

Urnik tekmovanj
7.30 – 9.00 ure

prevzem štartnih številk, smučarskih kart, blokov za
hrano - prevzemajo VODJE EKIP v informacijskem
središču – Partizanski dom na Kaštivniku

ob 10.00 uri

start veleslaloma za ženske in moške

predvidoma
ob 12.30 uri

ob 15.00 do 17.00 ure
ob 17.00 uri

smučarski teki (2 km – ženske, 4 km – moški)
na Grmovškovem domu
kosilo v športni dvorani v Slovenj Gradcu
razglasitev rezultatov, v nadaljevanju družabno
srečanje z glasbo v športni dvorani v Slovenj Gradcu

PARKIRANJE: Na parkirišču Partizanski dom in Grmovškov dom.
Način tekmovanja:
Tekmovanje je posamezno in ekipno – moški in ženske, ločeno VSL in teki ter
skupna uvrstitev ekip.
Tekmovanje v posamezni kategoriji se izvede, če je prijavljenih vsaj 5 tekmovalcev.
Ekipa lahko za posamezne kategorije prijavi neomejeno število tekmovalcev.
V kolikor zaradi premalo prijavljenih posamezna kategorija odpade, prijavljeni
tekmovalec(ka) tekmuje v nižji (mlajši) starostni kategoriji.
V kolikor ima več tekmovalcev enak čas, je bolje uvrščen tisti, ki je imel slabšo
štartno številko.
Za ekipni vrstni red se upošteva rezultate dveh (2) najbolje uvrščenih tekmovalcev(k)
iz vsake izvedene kategorije VSL in smučarskih tekov. V slučaju enakega števila točk
je boljša tista ekipa, ki ima več 1., 2. mest, itd.
Rezultate posameznikov in ekipni vrstni red se določi s seštevkom interpolacijskih
točk uvrščenih tekmovalcev (od 100 do 1). V slučaju enakega števila točk je boljša
tista ekipa, ki ima več prvih, drugih itd. mest.
Pravila tekmovanja:
Tekmuje se po pravilih SZS, Pravilniku o športnih igrah SDGD in določilih tega
razpisa.
Ogled proge za VSL je možen v skladu z navodili organizatorja in se zaključi 15
minut pred začetkom tekmovanja. Pri ogledu morajo imeti tekmovalci(ke) na sebi
dobro vidno štartno številko. Pri ogledu proge je prepovedana vožnja med vratci.
Vsaki tovrstni kršitvi sledi diskvalifikacija.
Udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost.
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Vse morebitne spore v zvezi s tekmovanjem rešuje častno razsodišče takoj po
končanem tekmovanju v posamezni panogi. Pritožbo lahko posredujejo vodji
lastnega razsodišča samo vodje ekip.
Kavcija na pritožbo znaša 40 EUR, ki se v primeru uspeha pritožbe vrne vlagatelju.
Prijave ekip in tekmovalcev za posamezne kategorije, v katerih boste nastopili,
pošljite na priloženem obrazcu

najkasneje do ponedeljka, 21. januarja 2008
na naslov: SDGD Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
s pripisom za Zimske ŠIG 2008
ali po fax-u 01/231 24 60
Prijave oddajte na priloženem obrazcu.
Prispele prijave bodo posredovane izvajalcu tekem, ki bo izvedel naključno
računalniško žrebanje štartnih številk za vsako kategorijo posebej v prisotnosti
predstavnikov SDGD. Na podlagi žrebanja bo izdelana startna lista po posameznih
kategorijah prijavljenih tekmovalcev.
Cena organizacije in izvedbe (kotizacija):
Cena za posameznega tekmovalca(ko) v VSL je 22,30 EUR; za tekmovalca v
smučarskih tekih je 19,30 EUR .
V kotizacijo je vključena štartnina in celotna organizacija tekmovanja, ob prihodu
zjutraj topli obrok ob smučišču in topli napitek ter kosilo in družabno srečanje z
glasbo v športni dvorani v Slovenj Gradcu.
V kolikor tekmovalec(ka) tekmuje v obeh panogah doplača startnino za drugi start
v višini 6,00 EUR.
Za posameznega spremljevalca iz ekipe, ki ne tekmuje, je cena za topli obrok na
smučišču in kosilo z družabnim srečanjem 14,30 EUR. Smučarske karte za
spremljevalce lahko naročite skupaj s smučarskimi kartami za tekmovalce.
Za celodnevno smučarsko karto je cena 15,00 EUR.
Način poravnave obveznosti: Vsak sindikat podjetja – družbe ob prijavi ekipe in
posameznikov v skladu z razpisnimi pogoji ob prijavi pošlje kopijo potrdila o plačilu
po zgoraj navedenih pogojih:
-

tekmovalce(ke) v VSL
(22,30 EUR x število tekmoval(k)cev)
tekmovalce(ke) v smučarskih tekih
(19,30 EUR x število tekmoval(k)cev)
doplačilo za tekmovalce v obeh panogah (6,00 EUR x štev. tekm.obeh panog)
spremljevalci
(14,30 EUR x število spremljevalcev)
smučarske karte celodnevne
(15,00 EUR x število kart)
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Specifikacijo obračuna (glej obrazec) pošljite skupaj s prijavo tekmovalcev in
spremljevalcev najkasneje do ponedeljka, 21. 1. 2008. Specifikacija se mora v
končnem znesku ujemati z nakazilom. Sredstva nakažite na SDGD Slovenije,
Dalmatinova 4, Ljubljana – TRR pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana
številka 61000-3050000059 , sklic na 00 401
Vse informacije v zvezi z razpisom prejmete v tajništvu SDGD Slovenije,
Ljubljana, Dalmatinova 4, in tel. 01/43 41 220 in 01/ 43 41 221, fax 01/231 24 60,
e-mail: sdgd@sindikat-zsss.si .

Sindikalni pozdrav!

Sekretar SDGD:
Oskar Komac

Predsednica SDGD:
Tanja Šuligoj

Dostavljeno:
- predsednikom sindikatov podjetij-družb
gradbeništva
- območnim odborom SDGD Slovenije
- DE
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