PRIREJAJO
TRADICIONALNI 14. NAVTIČNI VELESLALOM,
ki bo potekal v soboto, 30.1.2016 na smučišču MAŠIN ŽAGA na ROGLI
PROGRAM TEKMOVANJA:
- 09.30 do 10.30 - sprejem v Koči na Jurgovem, pijača dobrodošlice, prijave na veleslalom, razdelitev kart
- 12.00 - pričetek 1. teka veleslaloma na progi Mašin žaga
- 13.00 - malica v samopostrežni restavraciji na Mašin Žagi
- 14.00 - pričetek 2. teka veleslaloma na progi Mašin žaga
- 15.00 do 16.00 - prosto za smučanje in druženje
- 16.30 – kosilo, uradna razglasitev rezultatov in zabava v Koči na Jurgovem

TEKMUJE SE V 4 KATEGORIJAH: otroci (meja do 10 let), ženske, moški in klubi (štejejo po trije najboljši
rezultati v kategoriji ženske in moški)

CENE ZA UDELEŽENCE:
Cena za tekmovanje s celodnevno smučarsko karto znaša
Cena za tekmovanje s 5-urno smučarsko karto znaša
Cena za tekmovanje brez smučarske karte znaša
Cena brez smučarske karte in brez tekmovanja znaša

40 EUR na osebo.
35 EUR na osebo.
20 EUR na osebo.
15 EUR na osebo.

Možnost nočitve z zajtrkom v Koči na Pesku za 24 EUR po osebi. Otroci imajo 5 EUR popusta.
Za člane brez ureje članarine 2015 in zunanje goste so cene višje za 5 EUR. Plačila v gotovini pred pričetkom
gotovinsko ali na TRR s poslanim potrdilom o plačilu.

V CENO JE VŠTETO:
- tekmovanje v veleslalomu 2 teka
- malica na Mašin Žagi (pečena klobasa na žaru, priloga, čaj ali kuhano vino)
- kosilo in zabava po zaključku smučanja v Koči na Jurgovem (Pohorski lonec ali gobova juha z žganci, sladica)
- organizacijo prireditve

PRIJAVE:
Prijave za veleslalom na spletnem obrazcu. Dodatne informacije na e-poštah:
info@nc-rogla.com, info@yachtclub-attems.si, cedo.pristovnik@kovintrade.si
ali na mbt.: 041 657 601 (Damjan Pečovnik), 041 672 117 (Marko Pritekelj), 040 419 599 (Gabi Solman).
PRIJAVE ZA VELESLALOM DO četrtka, 28.01.2016, ostale informacije na kontaktnih naslovih in številkah.
POZOR: VELESLALOM ŠTEJE ZA POKAL SKI&SAIL, JADRALSKI DEL BO IZVEDEN NA KARNEVALSKI REGATI V
BIOGRADU NA MORU med 5. do 7. februarjem 2016.

