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ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER 

 

PONOVNI RAZPIS  
8. DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZPVD SEVER   

in  
DRŽAVNEGA PRVENSTVA POLICIJE  

v veleslalomu – Trije kralji 2020 

 
Državni prvenstvi Zveze policijskih veteranskih društev Sever (policijskih veteranov Slovenije) in Policije v 
veleslalomu bosta v petek, 28. februarja 2020, na Treh kraljih na Pohorju.  

Tekmovanje bo izvedeno v naslednjih kategorijah:  

b) SEVER, kjer tekmujejo člani društev Sever v naslednjih starostnih kategorijah:  

A – ženske: B – moški: 

A 1  - do 45 let  – letnik 1975 in mlajše B 1  - do 45 let – letnik 1975 in mlajši 

A 2  - nad 45 let – letnik 1974 in starejše B 2  - od 46 do 55 let – letnik 1974 do 1965 

 B 3  - od 56 do 65 let– letnik 1964 do 1955 

 B 4  - nad 65 let – letnik 1954 in starejši 

b) POLICIJA, kjer tekmujejo delavci Policije v naslednjih starostnih kategorijah:  

A – ženske:                                                                      B – moški:                                   

A 1 – do 35 let – letnik 1985 in mlajše B 1 – do 30 let – letnik 1990 in mlajši 

A 2 – do 45 let – letnik 1975 do 1984 B 2 – od 31 do 40 let – letnik 1989 do 1980 

A 3 – nad 45 let – letnik 1974 in starejše B 3 – od 41 do 50 let – letnik 1979 do 1970 

 B 4 – nad 50 let – letnik 1969 in starejši 

Tekmovanja se lahko udeležijo člani vseh društev Sever in delavci vseh PU in NOE GPU.  

Tekmovalec/ka lahko tekmuje samo za eno ekipo (PVD Sever ali Policija).  

V obeh kategorijah tekmovanje poteka v ekipni in posamični konkurenci.  

Za ekipno uvrstitev 8. DP ZPVD Sever se šteje en (1) najboljši rezultat v ženski kategoriji (A1 ali A2) in po 
en (1) najboljši rezultat iz vsake starostne kategorije moških  (B1, B2, B3 in B4). 

Za ekipno uvrstitev DP Policije se šteje po dva (2) najboljša rezultata v ženski kategoriji (A1, A2 ali A3) in 
po en (1) najboljši rezultat iz vsake starostne kategorije moških (B1, B2, B3 in B4). 

Tekmovalci in tekmovalke tekmujejo s svojo lastno opremo in na lastno odgovornost. Izvajalec 
tekmovanja zagotavlja varnost po standardih zagotavljanja varnosti na smučiščih. 

Izvedena bo ena tekmovalna vožnja.  
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Prve startajo vse kategorije Sever in nato Policije, najprej ženske. Glede na razmere na progi, bo ta za 
končanim tekmovanjem policijskih veteranov za Policijo prestavljena. 

Prvi trije uvrščeni tekmovalci oz. tekmovalke v vsaki kategoriji prejmejo medalje. Prve tri ekipe prejmejo 
v trajno last pokale ZPVD Sever in pokale Policije.  

Zmagovalna ekipa Sever prejme za eno leto prehodni pokal ZPVD Sever. 

PROGRAM 

Ura Lokacija Dogodek 

07:30 – 08:30 Hotel Jakec Registracija prijavljenih tekmovalcev. 

Vodje ekip: prevzem štartnih list, smučarskih 
vozovnic in bonov za hrano. 

9:40 – 10:00 Smučišče Veliki vrh na RTC Trije 
kralji - tekmovalna proga št. 4 

Ogled proge. 

10:00  Začetek tekmovanja. 

15:00 Hotel Jakec Zaključna slovesnost z razglasitvijo rezultatov.  

Od 12:00 dalje  Hotelska restavracija Kosilo in druženje. 

 
Organizacija in tehnična izvedba tekmovanja: Policijsko veteransko društvo Sever Maribor v 
sodelovanju z RTC Trije kralji, Planina pod Šumikom 5, 2316 Zg.Ložnica.  
 
Nosilci organizacije in izvedbe DP v veleslalomu:  

 organizacija – Alojz Gostenčnik, gostencnik.alojz@gmail.com , 041 358 671 in 
                                Bojan Ferk, bojan.ferk@policija.si, oba PVD Sever Maribor 

 koordinacija - Darko Repenšek darko.repensek@gov.si, GSM: 041 651 192 – ZPVD Sever. 
 
PRIJAVE 
 
Prijave tekmovalcev morajo obsegati naslednje podatke:  
- društvo Sever oz. organizacijska enota Policije, 
- ime in priimek, telefon in elektronski naslov kontaktne osebe ekipe oz. vodje ekipe, 
- ime in priimek tekmovalke / tekmovalca, 
- letnico rojstva tekmovalke /tekmovalca, 
- številko članske izkaznice tekmovalke / tekmovalca (velja za kategorijo Sever), 
- kategorija (od A 1 do B 4 – Sever; od A 1 do B 4 - Policija) in 
- paket koriščenja (1, 2, 3). 

Štartna lista bo sestavljena glede na vrstni red prijave tekmovalcev posamezne ekipe.   
 
Rok prijav:  

- za DP ZPVD Sever - do ponedeljka, 24. februarja 2020, zgolj na priloženem prijavnem obrazcu na 
naslov: dejan@dejco.si , Dejan Jelenko 040 210 058 

ter (OBVEZNO!!) na e-naslov: gostencnik.alojz@gmail.com 
 
- za DP Policije - do četrtka, 20. februarja 2020, zgolj na priloženem prijavnem obrazcu na e-naslov: 

pa@policija.si . 
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Naknadne prijave po tem roku ne bodo mogoče, RAZEN NADOMESTITEV že prijavljenega tekmovalca v 
isti starostni kategoriji z drugim tekmovalcem, ob vseh izpolnjenih pogojih (dokazilo o plačilu 
priporočene startnine – velja za policijo; številka članske izkaznice tekmovalke / tekmovalca - velja za 
kategorijo Sever). 

V sredo 26. 2. 2020 bodo vse ekipe oz. vodje ekip na elektronski naslov prejele štartno listo. Če te ne 
bodo prejeli, pomeni, da organizator prijave ni prejel.  
 
V primeru prestavitve tekmovanja (višja sila, vremenske razmere) boste pravočasno obveščeni. 
 
ŠTARTNINE: 

 za tekmovalca 29 € - Paket 1: dnevna smučarska vozovnica, startnina in topla malica z 0,5 l 
pijače (pijača v plastenki ali pločevinki);  

 za smučarja netekmovalca 25 € - Paket 2: dnevna smučarska vozovnica in topla malica z 0,5 l 
pijače (pijača v plastenki ali pločevinki); 

 za spremljevalca nesmučarja 10 € - Paket 3: topla malica z 0,5 l pijače (pijača v plastenki ali 
pločevinki). 

 
Na prijavnem obrazcu za vsakega tekmovalca (ali spremljevalca) označite naročeni paket. Ponujeni 
paketi omogočajo, da v okviru državnega prvenstva na Tri kralje pridejo tudi drugi (smučarji 
netekmovalci in spremljevalci nesmučarji). Te na prijavnem obrazcu poimensko posebej navedite. 

Vodje ekip Sever ob registraciji predložijo naročilnico, na podlagi katere bo društvom Sever izstavljen 
račun. Naročilnica naj vsebuje popolne podatke o naročniku in se glasi na naslov: HOTEL JAKEC, Planina 
pod Šumikom 5 . 2316 Zgornja Ložnica. 

Tekmovalci policije poravnajo kotizacijo do roka za prijave, t.j. do ponedeljka, 24. 2. 2020, na naslov 
PVD Sever Maribor, Maistrova ulica 2, 2000 Maribor, trans. rač.: SI56 0510 0801 4744 283, pri ABANKA 
d.d., plačilo pa dokazujejo s potrdilom ob registraciji na dan tekmovanja v Hotelu Jakec. Brez 
navedenega dokazila udeležba na državnem prvenstvu ne bo mogoča. 

Ob prevzemu štartnih številk, smučarskih kart in bonov za hrano se za vsako dnevno smučarsko karto 
plača kavcija v znesku 3€, ki se po smučanju ob vrnitvi smučarske karte na spodnji postaji vlečnice vrne. 
 
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. 

Dobrodošli na Treh kraljih v čim večjem številu! 

   Mag. Darko Repenšek l.r.                                                       .            Dr. Tomaž Čas l.r. 
predsednik Komisije za šport                                                            PREDSEDNIK 

 
===========================================================  

Člani PVD Sever Ljubljana se prijavijo na PVD Sever Ljubljana po elektronski pošti 

info@drustvo-sever-lj.si  najkasneje do petka, 21/2-2020 do 12.00 ure, saj mora društvo 

poslati skupno prijavo organizatorju. Del stroškov prijavnine (10,00 €), krijejo udeleženci 

sami. 
 

Ob prijavi obvezno navedi paket (1, 2 ali 3). 
 

Emerik PETERKA 

PREDSEDNIK 
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