SKIJANJE
POSEBNI PROPISNIK PRVENSTVA GRADA ZAGREBA
Napomena: Izrazi koji se u ovom Propisniku koriste u muškom rodu, neutralni su i odnose
se na muške i na ženske osobe
Članak 1.
Škole sudionice natjecanja moraju se u potpunosti pridržavati Općeg propisnika donesenog
za sva natjecanja u organizaciji Školskog sportskog saveza Grada Zagreba.
Članak 2.
Natjecanje se održava po ovom Propisniku, a za sve propise koji nisu navedeni primjenjuju
se pravila Hrvatskog skijaškog saveza.
Članak 3.
Pravo nastupa imaju učenici sukladno člancima 12. i 13. Općeg propsnika.
Prijava škole radi se sukladno članku 23. Općeg propisnika.
Prijavu sastava ekipe, ovjerenu pečatom škole i potpisom ovlaštene osobe, voditelj ekipe
predaje prilikom preuzimanja startnih brojeva, u vremenu od 09:00 sati do, najkasnije, 10:00
sati, zajedno sa identifikacijskim dokumentima sukladno Članku 14. Općeg propisnika, koje
voditelj natjecanja vraća prilikom vraćanja startnih brojeva.
Startne brojeve organizatoru vraća voditelj ekipe na mjestu preuzimanja istih, neposredno
prije proglašenja pobjednika.
Poželjno je da natjecatelji sa sobom ponesu zdravstvenu iskaznicu.
Članak 4.
Pravo sudjelovanja u natjecanju ima ekipa koju na natjecanje dovodi, vodi na natjecanju i
odvodi s istog voditelj ekipe imenovan od strane škole. Ovlaštena osoba škole svojim
potpisom i pečatom na Prijavi škole i sastava ekipe potvrđuje da su voditelji zvanični
predstavnici škole kompetentni za rad s učenicima. Ekipa bez voditelja ili s voditeljem koji
nije imenovan od ovlaštene osobe škole na otisnutoj elektroničkoj Prijavi škole i sastava
ekipe, ne može pristupiti natjecanju. Sukladno navedenom učenici ni u kom slučaju ne mogu
biti imenovani, niti obavljati voditelja ekipe.
Članak 5.
Natjecanje se održava u konkurenciji djevojčica i dječaka 5. – 8. razreda osnovnih škola, te
djevojaka i mladića srednjih škola.
Iz jedne škole može nastupiti jedna ekipa s tri (3) natjecatelja u konkurenciji, a ekipni
plasman škole određuje se zbrojem dva bolja vremena.
Ekipa smije nastupiti s najmanje dva (2) natjecatelja.
Članak 6.
Dužina veleslalom staze je cca 300 metara, a visinska razlika je do 80 metara. Postavljeno
će biti maksimalno 20 vrata.
Članak 7.
Na startu pomoćnik startera proziva natjecatelje prema startnoj listi, odnosno prema startnim
brojevima i priprema ih za start.
Članak 8.
Glavni starter odobrava start nakon što je elektronika za mjerenje spremna.
Članak 9.
Mjerenje je elektroničko na 1/1000 sekunde.
Članak 10.
Skijanje na stazi za natjecanje nije dozvoljeno do službenog početka natjecanja. Po
završetku natjecanja skijaši su dužni odmah napustiti prostor za natjecanje, kako bi sljedeći
natjecatelji mogli pravovremeno i neometano nastupiti.
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Članak 11.
Sudionici natjecanja moraju imati vlastitu skijašku opremu
Članak 12.
Voditelji ekipa zajedno s učenicima koji ne nastupaju, odnosno ekipe čije utrke nisu još
počele ili su završile ne smiju ometati tijek natjecanja.
Članak 13.
Po završetku natjecanja bit će proglašen ekipni i pojedinačni poredak, te uručene nagrade i
priznanja.
Članak 14.
Ukoliko postoji žalba, postupa se sukladno članku 32. Općeg propisnika.
Članak 15.
Prema ekipi koja svojim nedoličnim ponašanjem izazove nered ili prekid natjecanja postupit
će se prema odredbama Općeg propisnika i Disciplinskog propisnika Školskog športskog
saveza grada Zagreba.
Članak 16.
Bilten, fotografije i video zapisi s natjecanja bit će objavljeni na www.skolski-sport-zg.hr
Članak 17.
Pravo tumačenja, izmjene i dopune propisnika ima Izvršni odbor Školskog sportskog saveza
Grada Zagreba (temeljem Članka 36. OPĆEG PROPISNIKA).
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