
 

                    

 
 

 
 

Uradni razpis tekmovanja za državno prvenstvo 
v deskanju na snegu – skoki. 

 
DRŽAVNO PRVENSTVO 

BIG AIR 
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Informacije državnega prvenstva v deskanju na snegu 

 

TEKMOVANJE: 
Državni prvenstvo v deskanju na snegu v disciplini big air – skoki. 
Smučišče: Vogel 
Lokalni organizator: SBC Bled in Park Vogel 
Lokacija: Storeč – Snowboard park Vogel 
Discipina: Big Air – skoki  (mala in velika skakalnica) 
Sistem tekmovanja: 3 skoki, boljša dva različna skoka se štejeta (različna smer rotacije) 
 

NAGRADE: 
V sodelovanju z našimi sponzorji Ujusansa, Obsešen in Jolly bomo podelili bogate 

nagrade: 

• 1. mesto na Državnem prvenstvu v skokih (M in Ž absolutno) – termin v 
Ujusansa Surf Kampu v Španiji 

• ‘Najboljši Stil’ za najmlajše (2003 in mlajši) – termin v surf kampu Ujusansa 
Family v Franciji za celo družino 

• za 1. - 3. mesto v vseh kategorijah poskrbi Obsešen 
• mlajše kategorije pa nagradi še Jolly 

 

KATEGORIJE:  

• Mlajše Deklice (2006 in mlajše) 

• Dečki (2003 in mlajši) 

• Mladinci (2000 in mlajši) 

• Člani 

• Mlajši Dečki (2006 in mlajši) 

• Deklice (2003 in mlajše) 

• Mladinke (2000 in mlajše) 

• Članice 
 

URNIK TEKMOVANJA: 

 14.04.2018*: Državno Prvenstvo Skoki 
 8.30 – 10.30 Registracija v Parku  
 9.30 – 10.30 Trening 
 10.40 – 11.00 Prva vožnja 
 11.00 – 11.20 Druga vožnja 
 11.20 – 11.40 Tretja vožnja 
 15.00 – Razglasitev v Parku Vogel 

14.04.2018*: OBSEŠEN RAIL SEŠEN 
 9.30 – 11.30 Registracija v Parku  
 10.00 – 12.00 Trening 
 12.00 – 14.00 Obsešen Rail Sešen 
 14.00 – tombola  
 15.00 – Razglasitev v Parku Vogel 
 

* Organizator si pridružuje pravico spremembe urnika tekmovanja in tekmovalnih določil  



 

                    
 
Prijava mora vsebovati: 
• ime in priimek tekmovalca, datum in letnico rojstva in član katerega kluba je 

• imena in priimke spremljevalcev in trenerjev 

• podpisano pristopno izjavo o nastopu na lastno odgovornost (mladoletni s strani 

staršev oz. skrbnika za vsakega tekmovalca ločeno) 

• stance – regular, goofy  

 

Nižje priloženo podpisano pristopno izjavo o nastopu na lastno odgovornost 
prinesite s seboj. Prijava pa bo možna tudi na kraju dogodka. 
 
 

ŠTARTNINA: 
 

Štartina na tekmovanju znaša 15,00 EUR / tekmovalca 

in ne vključuje smučarske karte. 

 

Vozovnica park so po sledečih cenah: 

- Otroci 13,00 EUR 

- Mladina (študenti, dijaki) 17,00 EUR 

- Odrasli 20,00 EUR 

 

Vozovnica park omogoča dnevno vožnjo na vlečnici Storeč, Brunarica in vožnje z  

gondolo v obe smeri. 

Na voljo so tudi ostale smučarske vozovnice, katere so objavljene  

na spletni strani: http://www.vogel.si  

 

 Nakup smučarskih vozovnic je možen na blagajni pod Voglom!  



 

                    
 

Pristopna izjava 
 
Prijavljam tekmovalca letnik: _______________________________________________ 

Stanujočega: ___________________________________________________________ 

Stance (obkroži):  regular  goofy 

Kategorija (obkroži): 

1. člani                članice 

2. mladinci               mladinke 

3. dečki                deklice  

4. ml. dečki               ml. deklice 

Spodaj podpisani: _______________________________________________________ 

Kraj bivanja:  ___________________________________________________________ 

 

Izjavljam da je nastop tekmovalca na mojo odgovornost, na tretjem tekmovanju 
Državnega prvenstva v disciplini Big Air - skoki, ki poteka v soboto 14.04.2018 na 
smučišču Vogel v snowboard parku na vlečnici Storeč. 
Poskrbel bom, da bo tekmovalec na tekmovanju uporabljal zaščitno opremo (čelada in 
ostala zaščitna oprema) in da bo upošteval navodila organizatorjev. 
Smučišče Vogel ski center in SBC Bled kot organizator in upravljalec smučišča ne 
odgovarjata morebitno odtujitev in poškodbo opreme na tekmovanju. 
 

 

Odgovorna oseba (polnoletni tekmovalec, starš, skrbnik, trener): 

____________________________________ 

 

SBC Bled  

http://park.vogel.si/ 


