
 
 

 

 

4. VSESLOVENSKO  

SMUČANJE GASILCEV NA GOLTEH  

IN TEKMA V VELESLALOMU 
 

                 SOBOTA, 19. 1. 2019 
 

 

Vabimo vas na smučarsko tekmovanje v veleslalomu, organizirano za vse 

kategorija članstva. 
 

 

PRIJAVE DO TORKA, 15. 1. 2019 
 

PGD in PIGD prijavijo svoje člane na priloženem OBRAZCU in ga do torka, 15. januarja 

2019 do 24.00 ure posredujejo po elektronski pošti na marketing@golte.si. 

Kasnejše prijave ne bodo mogoče. 

 

Na osnovni prijav boste na blagajni smučarskega centra Golte prevzeli smučarske 

vozovnice in bloke za malico.  

 

PROGRAM  
 

 Od 8. ure prevozi z gondolo na Golte – pred nihalko Žekovec – ostale naprave na Golteh 

pričnejo obratovati ob 9. uri. 

 Od 8.00 do 9.00 ure segrevanje pred tekmo 

 Od 8.30 do 9.30 ure razdelitev štartnih številk v samopostrežni restavraciji hotela Golte 

 Od 10:00 dalje ogled proge 

 Ob 11.00 uri ŠTART veleslaloma na progi Blatnik 

 Med 12.00 in 14.00 ure malica v samopostrežni restavraciji hotela 

 Predvidoma ob 14.30 uri razglasitev rezultatov 
 

 

SMUČARSKI PAKETI  Udeleženci 

od 18 let 

Udeleženci  

do 18 let 

XXL paket (tekma, smučarska vozovnica, topla malica, 0,3 l 

brezalkoholne pijače iz šankomata) 

35 € 21€ 

XL paket (smučarska vozovnica, topla malica, 0,3 l brezalkoholne 

pijače iz šankomata) 

28 € 20 € 

L paket (vožnja z nihalko, topla malica, 0,3 l brezalkoholne pijače iz 

šankomata) 

19 € 14 € 

 

Malica vključuje enolončnico ali zrezek s prilogo ter 0,3 l brezalkoholne pijače iz šankomata. 

Za juho, solato in sladico ter ostalo pijačo je potrebno doplačilo po veljavnem ceniku.  

mailto:marketing@golte.si


 

Udeležba na smučanju in tekmovanju je na lastno odgovornost. Vsi člani, ki bodo 

tekmovali, morajo biti vpisani v Vulkan, ker jih bomo preverjali na podlagi prijav. 
 

 

 

TEKMOVALNE KATEGORIJE 
 

 

MLADINA 

 pionirke, pionirji od 7 do 11 let  - letniki 

 2008–2012 

 mladinke, mladinci od 12 do 16 let – letniki 

2003–2007 

 

 

ČLANI 

 članice, člani A – dopolnjenih 16 let  

 članice, člani  B – dopolnjenih 30 let  

 starejše gasilke in gasilci – dopolnjenih 

58 let  

 

 

 

NAGRADE 
 

 Medalje in pokali za prva tri mesta v posamezni kategoriji 

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

 

Nagrade prispevata Gasilska zveza Slovenije in Golte. 

 

PLAČILO 
 

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 na blagajno ski-centra naročilnico oz. poravnajo celotni znesek z gotovino. Na 

podlagi naročilnice in seznama bo Golte d. o. o. društvom izstavil račune. Društvo, ki bo 

obveznosti poravnalo z gotovino, bo prejelo račun. 

 

Veselimo se snidenja z vami v čim večjem številu! 

         

                                                                              ORGANIZACIJSKI ODBOR 

 


