
                                                                    
                                                                                                                                               

27. POKAL ROKA PETROVIČA 2022 
RAZPIS MEDNARODNEGA VELESLALOMA  

 
Vabimo vas, da se udeležite tradicionalnega memorialnega veleslaloma za cicibanke in 
cicibane, ki ga organiziramo v spomin na Roka Petroviča. Rok je bil član našega društva, in 
je bil med najuspešnejšimi slovenskimi smučarji vseh časov.  
 
 

Razpisni podatki: 
 

1. Disciplina: veleslalom 
2. Kategorija: cicibanke in cicibani 

3. Letnik rojstva: 2010, 2011, 2012 in 2013. Letnik 2012 in 2013 bodo štartali nižje! 

4. Kraj: Kranjska Gora – smučišče Podles 

5. Datum tekmovanja: nedelja, 6.  februar 2022 

6. Start tekme: ob 11. Uri (U10) in 12. uri (U12) 
7. Informacije za trenerje: spremembe programa, diskvalifikacije, štartna lista, uradni 

rezultati bo na linku skupine: https://chat.whatsapp.com/Kptkdi9XoFD2fQpCkKgY7l 
8. Štartne številke bo mogoče prevzeti eno uro pred tekmovanjem v ciljni ravnini. Ob 

prevzemu štartnih številk je potrebno oddati potrdila o PCT (HAG (24 ur) ali PCR (48 
ur)) vseh prijavljneih in spremljevalcev (trenerjev) - štartnina za vsakega prijavljenega 

tekmovalca znaša 15 EUR.  Plačilo štartnine za posamezne tekmovalce na TRR: 

SI56 03134-1000007712, SKB d.d. do petka 4.2. 2022 do 12. ure.  
9. Žrebanje štartnih številk bo 4. 2. 2022, ob 16. uri, na Staničevi 41. (Princip žrebanja 

je opisan na koncu razpisnih pogojev). 
10. Tabla z objavljenimi diskvalifikacijami bo na cilju veleslaloma. Ob morebitni pritožbi je 

potrebno pri organizatorju položiti 100 EUR kavcije, ki se v primeru pozitivno rešene 
pritožbe vrne. 

11. Razglasitev rezultatov bo eno uro po zaključku tekmovanja v ciljnem izteku.  
12. Razglasitev bo potekala ločeno za kategorijo U12 in U10. (razglasitev za prvih 10 

uvrščenih po posamezni kategoriji) 
 

SODELOVANJE NA TEKMOVANJU JE MOGOČE OB IZPOLNJEVANJU PCT POGOJA. VELJAVNOST 
HITREGATESTA JE 24 UR (HAG). PREVERJANJE IZPOLNJEVANJA PCT POGOJA BO OB PREVZEMU 
ŠTARTNIH ŠTEVILK. V IZOGIB NEPOTRENI GNEČI NAJ VODJE EKIP PRIPRAVIJO VSO ZAHTEVANO 
DOKUMENTACIJO VNAPREJ. UPOŠTEVAJO SE TESTI/DOKUMENTI NAREJENIPRI POOBLAŠČENIH 
IZVAJALCIH (IN NE SAMOTESTI). UPORABA ZAŠČITNEMASKE JE OBVEZNA NA ŽIČNIŠKIH 
NAPRAVAH, V ŠTARTNEM PROSTORU(TEKMOVALEC/KA JO SNAME TIK PRED ŠTARTOM, 
TRENER/SPREMLJEVALEC JO IMA VESČAS) IN NA OGLEDU. 
 

COVID-19  
Tekmovanje bo potekalo v skladu s Covid-19 protokolom za tekmovanja AS  
 

 
 
 
 

https://chat.whatsapp.com/Kptkdi9XoFD2fQpCkKgY7l
https://www.sloski.si/resources/files/pdf/alpsko-smucanje/21_22/slo_otroci/Covid_19_protokol__AS_2021_22.pdf


 
 
 
 
Prehodni pokal RP U12  
Prehodna pokala za to tekmovanje sta podarila Rokova starša. Izmed mnogih Rokovih priznanj sta 
izdvojila dva pokala, ki ju je Rok dobil za zmagi na Pokalu TOPOLINO. Na prehodnih pokalih so 
vpisana imena vseh dosedanjih zmagovalcev, prav tako pa bodo vpisani vsi bodoči zmagovalci. Poleg 
prehodnega pokala prejmejo trije najbolje uvrščeni tudi pokale v trajno last, prvih deset pa priznanja in 
praktične nagrade.  

 

 

Prijave: 

Smučarska društva/klubi svoje tekmovalce prijavijo preko spletnega obrazca na 

http://remote.timingljubljana.si/rokpetrovic/default.aspx najkasneje do 4. 2. 2022 do 12. ure. 

Gesla za vstop v spletni obrazec ste prejeli v e-pošti, skupaj s tem obvestilom o razpisu 
tekmovanja. 
 

* Žrebanje U12:  
Prijavljeni tekmovalci U12 iz slovenskih klubov bodo razvrščeni pred žrebanjem v tri jakostne skupine 
na podlagi posredovanih rangov s strani regijskega vodje.  
 
V prvi dve jakostni skupini organizator uvrsti iz vsake regije (centralne, vzhodne, zahodne in 
notranjske) število tekmovalcev, kot je navedeno v Biltenu SZS in po enega tekmovalca/ko vsake 
prijavljene tuje ekipe, po zaporedju kot so vpisani na prijavi. V tretjo jakostno skupino se uvrsti vse 
ostale prijavljene tekmovalce/ke, ki niso rangirani in/ali že uvrščeni v prvi dve jakostne skupini.  
 
Ekipe iz tujine morajo prijaviti svoje tekmovalce/ke po zaporedju kot želijo, da se jih žreba. (Prvo 
napisani bo žreban v prvi jakostni skupini, drugi v drugi jakostni skupini, vsi ostali pa v tretji jakostni 
skupini).  
 

* Žrebanje U10: 

 
Vsi prijavljeni tekmovalci bodo razvrščeni v eno jakostno skupino.  

 
 
Dodatne informacije:  Smučarsko društvo NOVINAR, Staničeva 41, 1000 Ljubljana; e-pošta: 
info@novinar-drustvo.si; 01/434 70 12; www.novinar-drustvo.si 
 
 
 
Sd Novinar 
Luka Sekula  

 

http://remote.timingljubljana.si/rokpetrovic/default.aspx
http://www.novinar-drustvo.si/

