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R  A  Z  P  I  S 
odprtega 

20. DRŽAVNEGA PRVENSTVA SLOVENIJE 
v sankanju na naravnih  progah 

 s tekmovalnimi, športnimi in samotežnimi sanmi 
 
 
 
 
Organizator:     SANKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 
Izvajalec:    ŠD - Sankaški klub Jesenice 
Odgovorni vodja prireditve: Janislav GREGORI Č 
 
Tekmovalna proga:   Naravna sankaška proga „Savske jame“    
     Rezervna proga » DRAUH » na Soriški Planini 
Tekmovalni urad:   Ciljna hišica 
 
Tekmovalni odbor 

 
Predstavnik SaZS   Milan SIRŠE 
Žirija     Jani GREGORIČ 
     Darja GOVEKAR 
     Boris EGART 
Tehnični delegat   Vili RAKOVEC 
Vodja tekmovanja    Janko MEGLIČ 
Vodja cilja    Vojko Rev  
Vodja štarta     Boštjan Vizjak 
Vodja proge    Marjan MEGLIČ 
Merjenje časov   ALGE TIMY Podljubelj  
Reševalna služba   Zdravstveni dom Jesenice 
     GRS Jesenice 
 
 
SPLOŠNA DOLOČILA  
Tekmovalne sani 
Tekmovanje bo izvedeno po veljavnih določilih IRO pravilnika.  
Pravico do udeležbe imajo vsi registrirani tekmovalci za leto 2010 / 2011 in tisti, ki jih bodo 
prijavili klubi/društva in imajo veljavno nezgodno zavarovanje, katero je potrebno predložiti ob 
dvigu štartnih številk. 
Organizator in izvajalec tekmovanja ne prevzemata nobene odgovornosti za nezgode ali 
poškodbe udeležencev ali tretjih oseb. 
 
Športne in samotežne sani 
Tekmovanje bo izvedeno po Pravilniku za tekmovanja v sankanju z navadnimi, rekreacijskimi 
sanmi in po Pravilniku IRO za samotežne sani. 
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. 
Pri kategorijah: deklice / de čki je OBVEZNA UPORABA ZAŠ ČITNE ČELADE. 
Organizator in izvajalec tekmovanja ne odgovarjata za poškodbe in povzročeno škodo 
tekmovalcev in tretjih oseb. 
Tekmovanje se to čkuje za tekmovanje Pokal Slovenije za leto 2011! 
Izvajalec tekmovanja si pridržuje pravico do spreme mb kategorij in urnika tekmovanja. 
 

 



 
 
Prijave   tekmovalne sani:   

Pisno do ponedeljka, 7.februarja 2011 do 17. ure 
na E-mail: gregoricjani@gmail.com 
športne in samotežne sani: 
do 8.30 ure - pred tekmovanjem v tekmovalnem uradu! 

 
Štartnina   - tekmovalne sani      10,00 € 

- športne sani – cic.-de čki   brezpla čno 
   ostale kat.    5,00 € 

    - samotežne sani     15,00 €    
 
Priznanja   DP - medalje 
   Odprto prvenstvo - pokali 
Kategorije:  – tekmovalne sani   mladinke   1996 – 1991  
      mladinci   1996 – 1991  
      člani     1990 in starejši  
       

– športne sani   
cicibanke / cicibani   od 6 do 7 let   2003 – 2004  
deklice / dečki   od 8 do 14 let  1997 – 2003 
mladinke / mladinci   od 15 do 25 let  1986 – 1996  
članice / člani   od 26 do 40 let  1971 – 1985  
starejše članice / starejši člani od 41 do 55 let  1956 – 1970  
veteranke / veterani   od 56 let in starejši  1955 in starejši  

 
– samotežne sani   -samotežne sani - moški 

       
PROGRAM: 
 
Torek, 08. februar 2011   8.30 uri sestanek vodij ekip v ciljnem prostoru 

 9.00  trening vožnja enosedov  
  - tekmovalne sani  
  - športne sani  
10.0           1. vožnja enosedov 
    - tekmovalne sani – športne sani 
sledi  2. vožnja enosedov 
  - tekmovalne sani – športne sani 

     sledi  trening vožnja samotežne sani 
       1. vožnja samotežne sani 
 
Razglasitev rezultatov bo 30 minut po kon čanem tekmovanju v ciljnem prostoru. 
 
          
 

Vodja tekmovanja 
         Janko MEGLI Č 
 


