
 

 

 

 

 

 

 
 

VSESLOVENSKO  

SMUČANJE GASILCEV NA GOLTEH  

&  TEKMA V VELESLALOMU 
 

SOBOTA, 27.2.2016 ob 11.00 uri 
 

 

PRIJAVE 
 

do torka, 23. Februarja 2016 z poimenskimi seznami iz PGD in PIGD. 

Kasnejše prijave za tekmovanje niso možne. 
 

PGD in PIGD prijavijo svoje člane na priloženem OBRAZCU in ga posreduje po elektronski 

pošti na mitja.skrabl@golte.si do torka, 23. 2.2016 do 10.00 ure.  

Smučarske karte in bloke za malico bo predstavnik gasilskega društva prevzel v Žekovcu 

na blagajni smučarskega centra, na dan dogodka. Predstavnik društva mora sabo prinesti 

tudi potrjeno naročilnico. 
 

ZADOLŽENI ZA KOORDINACIJO DOGODKA 
 

 GZ ŠALEŠKE DOLINE: Helena BRGLEZ, gz.velenje@siol.net  041 776 204  

ali 031 382 513 

 GOLTE: Mitja Škrabl, mitja.skrabl@golte.si  041 742 476 
 

CENE 
 

SMUČARSKA TEKMA ČLANI OD 17 let MLADINA DO 17 let 

 Organizacija tekmovanja 

 Dnevna smučarska vozovnica in 

gondola * 

 Topla malica 

 pijača 0,5 l po izbiri 

31 €  
+ 2 € kavcija  
za key card 

17 €  
+ 2 € kavcija 
za key card 

 

 *v dnevno smučarsko vozovnico je vključena kavcija za karto v znesku 2 €. Karto po 

zaključku smučanja vrnete v recepciji hotela ali na blagajni v Žekovcu, kjer vam 2 € tudi 

vrnejo. 

 Udeležba na smučanju in tekmovanju je na lastno odgovornost. 
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ZIMSKI IZLET  

BREZ SMUČARSKE KARTE 
ČLANI OD 17 let MLADINA DO 17 let 

 Prevoz z nihalko (povratni) 

 Topla malica  

 pijača 0,5 l po izbiri 
15 € 10 € 

 

PROGRAM DRUŽENJA 
 

 Od 8.00 ure prevozi z gondolo na GTC Golte pred nihalko Žekovec (naprave na Golteh 

bodo pričele obratovati že od 8.30 ure dalje) 

 Od 8.00 do 9.30 ure segrevanje pred tekmo 

 Od 9.00 do 9.30 ure razdelitev štartnih številk 

 Ob 11.00 ure START veleslaloma 

 Med 13.00 in 14.00 ure malica 

 Predvidoma ob 14.30 uri razglasitev rezultatov 
 

Vsi člani, ki bodo tekmovali, morajo biti vpisani v Vulkan, ker jih bomo preverjali na 

podlagi prijav. 
 

TEKMOVALNE KATEGORIJE 
 

MLADINA 

 pionirke od 7 do 11 let:  – letniki 2005 - 2009 

 mladinke od 12 do 16 let: – letniki 2000 - 2004 

 

 pionirji od 7 do 11 let:  – letniki 2005 - 2009 

 mladinci od 12 do 16 let: – letniki 2000 - 2004 

 

ČLANI 

 Člani A –od dopolnjenih  16 let in več  

 Člani B – od  30 let in več  

 Starejši gasilci – od 58 let in več 

 

 Članice A – od dopolnjenih 16 let in več  

 Članice B – od  30 let in več  

 Starejše gasilke – od 48 let in več  

 

NAGRADE: 
 

 Medalje oz. pokale za prva tri mesta v vsaki konkurenci 

 Nagrada za društvo, ki bo imelo največje število skupno prijavljenih članov 

 

Nagrade prispevata Gasilska zveza Slovenije in Golte 

 

PLAČILO SMUČANJA 
 

Ob prijavi morajo PGD in PIGD dostaviti prijavnico za smučanje in naročilnico naslovljeno na 

Golte d.o.o., Radegunda 19c, 3330 Mozirje, Davčna številka: SI81050984 

Predstavniki društva prinesejo naročilnico s sabo 27.2.2016, ko bodo dvignili karte za 

smučanje. Na podlagi naročilnice in seznama bo RTC društvom izstavil račune. Društvo brez 

naročilnice mora plačati vozovnice z gotovino na blagajni zakar prejme račun. 

 

Veselimo se snidenja v čim večjem številu! 

        ORGANIZACIJSKI ODBOR 


