
PARTIZANSKE SMUČINE – CERKNO`45 
TEKMA ZPVD SEVER V VELESLALOMU – CERKNO 2021 

 
V okviru spominskega tekmovanja 44. Partizanske smučine - Cerkno ´45 bo tudi letos potekalo tekmovanje 
članov društev Sever v veleslalomu. 
 
Tekmovanje bo v soboto, 30. januarja 2021, na smučiščih Smučarskega centra Cerkno.  

 
PROGRAM :  
08.00 - 08.30  Prihod tekmovalcev na smučišče, prevzem smučarskih kart, bonov za prehrano, dvig štartnih 

številk 
09.30 - 09.50  Otvoritev tekmovanja na vrhu proge LOM-4 (skok padalca z državno zastavo, himna, 

otvoritev, nastop starodobnih smučarjev…) 
10.00  Tekmovanje pripadnikov Slovenske vojske – na progi LOM-3 

Veleslalom člani ZB NOB – na progi LOM-4 
Prvenstvo v veleslalomu za člane ZVVS – na progi LOM-3 in LOM-4 
Tekmovanje v veleslalomu za člane ZPVD Sever – na progi LOM-3 in LOM-4 
Tekmovanje v veleslalomu za člane ZSČ – na progi LOM-4  

11.30  Tekmovanje v tekih – borci in člani ZB 
14.00   Zbiranje udeležencev pred kočo Alpska Perla, podelitev priložnostne malice 
14.30   Zaključna slovesnost in razglasitev rezultatov na ploščadi pred Alpsko Perlo 

 
Osnovna pravila tekmovanja:  
Vsak udeleženec lahko kot tekmovalec nastopi samo enkrat (kot član Sever, ZSČ, ZZB, ZVVS ali pripadnik SV). 
Če se kasneje ugotovi, da je tekmoval večkrat, se ga v vseh kategorijah diskvalificira. 
 
Tekmovanje poteka posamično 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 

 

Za ekipno uvrstitev 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).  
 

V vsaki kategoriji dobi zmagovalec 100 točk, nato pa vsak nižje uvrščeni po eno točko manj. Če ekipa v 
kakšni kategoriji nima predstavnika ali uvrstitve, se šteje samo po en najboljši čas v ostalih kategorijah. Tako 
bodo uvrščene vse ekipe, tudi če imajo le enega uvrščenega tekmovalca.  
 
Prvi trije uvrščeni tekmovalci oz. tekmovalke v vsaki kategoriji prejmejo medalje. Prve tri ekipe prejmejo v 
trajno last pokale ZPVD Sever . 
 
Posamezno društvo Sever lahko prijavi neomejeno število tekmovalcev. 
 
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.  
 



Organizacija in tehnična izvedba tekmovanja: Trim klub Cerkno.  
Koordinator za tekmo Sever v veleslalomu: Anton Pozvek, M: 041 725 397  

 
Prijave in stroški tekmovalcev:  
Tekmovalca lahko prijavi samo njegovo društvo na prijavnem obrazcu – posamičnih prijav in prijav brez 
prijavnic, ne bomo upoštevali. Svetujemo, da prijavite samo tekmovalce, katerih udeležba je zanesljiva. 
Prijave tekmovalcev morajo obsegati naslednje podatke: ime in sedež društva Sever, ime, priimek in letnica 
rojstva ter številka članske izkaznice tekmovalk in tekmovalcev, ime in priimek ter telefon in e-naslov 
kontaktne osebe.  
 
Prijave pošljite na e-naslov: info@zdruzenje-sever.si po e-mailu do vključno sobote, 23. januarja 2021. 
Tehničnemu izvajalcu (Trim klub Cerkno) bomo zbrane prijave posredovali 25. 1. 2021, ta pa nam bo dostavil 
startne liste do 28. 1. 2021, ko jih bomo posredovali vsem prijavljenim društvom Sever.  
 
Vse ekipe bomo obvestili o prejemu prijave in morebitnih dodatnih podrobnostih. Če ekipe ne bodo prejele 
potrditve, pomeni da organizator prijave ni prejel.  
 
V primeru odpovedi ali prestavitve tekmovanja zaradi epidemije, ukrepov Vlade Republike Slovenije ali ter 
NIJZ, ali pomanjkanja snega, boste pravočasno obveščeni, objava pa bo tudi na prvem programu Radia 
Slovenija, Radio Odmev – Radio Primorski val in na Valu 202, v četrtek 28. 1. 2021 pred napovedano 
prireditvijo. 
 
Vodje ekip prevzamejo štartne številke na SC Cerkno od 08. dalje in sicer na stojnici nasproti blagajne 
vstopne postaje smučarske proge Brdo, ki bo ustrezno označena. 
Za nakup smučarskih kart in bonov za kosilo vodje ekip na blagajni vstopne postaje smučarske proge Brdo 
predložijo naročilnico, na podlagi katere bo društvom Sever naknadno izstavljen račun. Naročilnica mora 
vsebovati popolne podatke o naročniku in se glasi na naslov dobavitelja: Hotel Cerkno d.o.o., Sedejev trg 8, 
5282 Cerkno.  
 
Stroški udeležbe na tekmovanju (dnevna smučarska karta, prehrana, startnina) bodo v okviru dosedanjih in 
vam bodo sporočeni naknadno. Startnine za vse tekmovalce poravna ZPVD Sever. 
 
   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 četrtka, 21/1-2021 do 12.00 ure, saj mora društvo poslati 

skupno prijavo organizatorju. Del stroškov udeležbe (15,00 €), tako kot pretekla leta, krijejo 

udeleženci sami. 

 

 

Emerik Peterka 

PREDSEDNIK 
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