Odbor za šport pri OZS, je na svoji dopisni seji 27.12.2016 sprejel naslednja

PRAVILA IN RAZPISNE POGOJE
ZA SODELOVANJE NA PRIREDITVI
MEDNARODNO ZIMSKO POSLOVNO SREČANJE

S tem aktom se urejajo pravila mednarodnega smučarskega tekmovanja v Kranjski Gori ter ostale
aktivnosti izvedbe dogodka Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije »Zimsko poslovno srečanje«, v
Kranjski Gori, v času od 3. do 5.2.2017. Za reševanje vprašanj iz naslova izvedbe mednarodnega
smučarskega tekmovanja, ki jih ta akt ne ureja, se uporabljajo pravila Smučarske zveze Slovenije.

I.

ORGANIZATOR PRIREDITVE
»Zimsko poslovno srečanje – B2SKI 2017«

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Odbor za šport pri OZS
Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana
II.

PRAVICA PRIJAVE NA PRIREDITEV IN UDELEZBE NA TEKMOVANJU

Prireditve se lahko udeležijo obrtniki in podjetniki, ki so člani OZS, ter njihovi družinski člani,
zaposleni delavci pri obrtnikih, upokojeni obrtniki, štipendisti, vajenci in učenci pri obrtnikih,
zaposleni v OOZ in OZS.
Prireditve se lahko udeležijo obrtniki in podjetniki, ki niso člani OZS.
Tekmovanja se lahko udeležijo zgolj polnoletne osebe. Prijavljeni tekmovalci ne smejo imeti
statusa kategoriziranega tekmovalca.
Organizator ne odgovarja za nobene poškodbe tekmovalcev in drugih udeležencev. Vsi
tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Za osebne predmete in opremo organizator ne
odgovarja.
Vodje ekip so dolžni imeti pri sebi seznam tekmovalcev. Tekmovalci so dolžni (na zahtevo vodij
posameznih tekmovalnih disciplin oziroma sodnikov) dokazati svojo istovetnost z veljavno osebno
izkaznico, vozniškim dovoljenjem ali potnim listom. Brez navedenih dokazil nastop na tekmovanju
ni mogoč.
Podatki o udeležencu - tekmovalcu članu OZS so: naziv podjetja, priimek in ime, letnica rojstva,
spol, kategorija, status, kontakt (številka mobilnega telefona, elektronski naslov), naziv OOZ
Podatki o udeležencu - tekmovalcu nečlanu so: naziv podjetja, priimek in ime, letnica rojstva,
spol, kategorija, status, kontakt (številka mobilnega telefona, elektronski naslov), naziv OOZ
Prijava za udeležbo na dogodku je obvezna tudi za preostale udeležence člane OZS in nečlane –
ne-tekmovalce, tako polnoletne osebe kot otroke.
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Prijavitelj jamči za verodostojnost podatkov. Za morebitne lažne podatke o nastopajočih
tekmovalcih se prijavitelj izloči iz upoštevanja ekipnih uvrstitev. Prav tako se ne upošteva rezultata
tekmovalca, ki se mu dokaže, da nastop ni v skladu s predpisi.
III.

PRIJAVE

Prijave zbira Kompas Turistično podjetje d.d.
Vsak udeleženec član OZS se prijavi v svoji območni obrtno-podjetniški zbornici (OOZ), le-ta pa
nato Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) in hkrati Kompas d.d. posreduje celoten
seznam prijavljenih v posamezni OOZ.
Vsak udeleženec nečlan se prijavi v Kompas d.d., slednji nato o vseh prijavah sproti obvešča
OZS.
OOZ posredujejo OZS in Kompas d.d. pisne prijave kandidatov v obliki seznama, skupaj z
določitvijo vodje ekipe, najkasneje do vključno 20.1.2017 za dnevni dogodek, to je za soboto,
4.2.2017. Rok za rezervacije z namestitvijo v hotelu je 15.1.2017. Po tem datumu bodo možne
zgolj rezervacije na povpraševanje.
OOZ prijave na dogodek posreduje na e-naslov jana.golic@ozs.si in hkrati na e-naslov
zima@kompas.si. Vsi ostali prijave in rezervacije opravijo v Turistični agenciji Kompas d.d. na
naslov zima@kompas.si.
Kontakti osebi:
- v OZS: jana.golic@ozs.si, 01 / 58 30 553, 051/301-735
- v Kompas d.d: tatjana.filipic@kompas.si, 041/659-099
OPOZORILO:
Ker se na vsako prijavo zaračunajo stroški rezervacije prijave v višini 15 EUR (skupaj z DDV)
vsem članom OZS predlagamo prijavo v svoji OOZ.
Vsem OOZ predlagamo, da za svojo skupino udeležencev uredijo prijavo na dogodek preko
enkratno opravljene prijave, saj se le na ta način znesek prijave večih udeležencev hkrati ne
poviša. Vsaka naslednja prijava znaša 15 EUR (skupaj z DDV), torej toliko po prijavi.
Posamezna prijava je možna tako za člane OZS kot nečlane, in sicer neposredno v Kompas d.d.
Kotizacijo skupaj z stroški rezervacije za vse svoje prijavljene udeležence poravna OOZ ali
udeleženci člani sami na račun Kompas d.d.
Udeleženci nečlani kotizacijo skupaj z stroški rezervacije poravnajo na račun Kompas d.d.
Način plačila kotizacije:
Račun izstavi Kompas d.d. glede na prijavo (ob prijavi sporočiti oziroma nujno navesti vse podatke
plačnika računa (naziv, naslov in DŠ podjetja, član OZS/nečlan, TRR, paket in kontaktna oseba za
plačilo računa). V primeru prijave posameznega člana OZS le-ta sporoči tudi številko kartice
Mozaik podjetnih. Ob prijavi na dogodek in s tem eventuelno prijavo na smučarsko tekmovanje se
sočasno sporoči še letnica rojstva tekmovalca in kategorijo (glej naslednjo stran 3)
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Po 1.2.2017 spremembe oziroma nove prijave zaradi organizacijskih priprav niso več možne.
OOZ same poskrbijo za udeležbo prijavljenih, saj denarja zaradi odsotnosti prijavljenih Kompas
d.d. ne vrača.

IV.

TEKMOVALNA DISCIPLINA S KATEGORIJAMI

Tekmuje se na dveh vzporednih smučarskih progah (proga A in proga B) v disciplini Alpsko
smučanje – veleslalomska disciplina. Tekmovalna kategorija je veleslalom.
Proga A
Alpsko smučanje - ženske I., II.,III. in IV. kategorija
Alpsko smučanje - moški V. in VI. kategorija
Proga B
Alpsko smučanje - moški VII., VIII. in IX. kategorija
Kategorija:
Veleslalom

ŠT. KATEGORIJE

LETNICA ROJSTVA

ŠTEVILO
TEKM. ZA
SKUPNI
EKIPINI
VRSTNI
RED

I. ženske od 56 let in starejše
II. ženske od 46 let do vključno 55 let
III. ženske od 36 let do vključno 45 let
IV. ženske do 35 let in mlajše

Vključno 1961 in starejše
Vključno 1962 do vključno 1971
Vključno 1972 do vključno 1981
Vključno 1982 in mlajše

1
1
1
1

V. moški od 61 let in starejši
VI. moški od 51 let do vključno 60 let
VII. moški od 41 let do vključno 50 let
VIII. moški od 31 let do vključno 40 let
IX. moški do 30 let in mlajši

Vključno 1656 in starejši
Vključno 1957 do vključno 1966
Vključno 1967 do vključno 1976
Vključno 1977 do vključno 1986
Vključno 1987 in mlajši

2
2
2
2
2

Vsak tekmovalec tekmuje le v eni kategoriji posamezne panoge.
Na progi A najprej štartajo veleslalom ženske in za njimi moški.
Na progi B štartajo samo moški.
Upoštevaje zgoraj zapisano razvrstitev se štart v alpski disciplini prične v nižji kategoriji.
Starejši tekmovalci se lahko prijavijo na tekmovanje v mlajši kategoriji in ne obratno.
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V.
-

VI.

DODATNA PONUDBA
v prilogi

KOTIZACIJA ZA UDELEŽBO

Strošek udeležbe prijavljenega tekmovalca člana OZS in nečlana na dogodek B2SKI 2017:
-

Je odvisen od izbranega paketa – paketi in vsebina paketov razvidna iz priloge.

Strošek udeležbe prijavljenega ne-tekmovalca nečlana na dogodek B2SKI 2017:
Je odvisen od izbranega paketa – paketi in vsebina paketov razvidna iz priloge.
PRIJAVNINA ZA UDELEŽENCA:
-

Je odvisna od izbranega paketa – paketi, cena paketov in njihova vsebina razvidna iz priloge
tega dokumenta.

Vstop v prireditvene prostore ter koriščenje vseh ugodnosti iz ponudbe organizatorja prireditve bo
možen samo z akreditacijsko kartico in boni, ki jih bodo udeleženci prevzeli od svojega vodje
ekipe ali osebno na info točki OZS/Kompas. Prijava je zato obvezna za vse udeležence prireditve.
Vodje ekip OOZ ali posamezniki (če so se na ta način tudi prijavili) na dan tekmovanja
4.2.2017, med 8. in 9. uro na info točki OZS/Kompas, na smučišču pri brunarici Kekec
prevzamejo:
-

akreditacije za tekmovalce
štartne številke
navodila za tekmovanja
urnik tekmovanj
bone za prehrano in pijačo dobrodošlice
propagandni material

Vodja ekipe se s podpisom ob prevzemu »paketa« zaveže, da bo ves prevzet material razdelil
med prijavljene na dogodek v svoji zbornici.
Vodje ekip OOZ ali posamezniki (če so se na ta način tudi prijavili) na dan tekmovanja
4.2.2017, po zaključku tekmovanja (do cca 13.30 ure) na info točki OZS/Kompas pri
brunarici Kekec, vrnejo štartne številke (»majice z napisom štartne številke«):
Vodja ekipe ali posameznik se s podpisom ob prevzemu »štartnih številk« za prijavljene
tekmovalce (v sklopu OOZ) obveže vrniti le-te takoj po končanem tekmovanju na mestu prevzema
»paketa«, to je na Info točki OZS/Kompas pri brunarici Kekec.
Organizator ne prevzame krivde, če kateri od tekmovalcev in sodelujočih ne bo pravočasno dobil
materiala, ki ga prevzame vodja ekipe.
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Vse vodje ekip, ki bodo potrebovali dodatne informacije pred in med potekom B2SKI 2017,
se obrnejo na predsednika in/ali člane Odbora za šport pri OZS:
Predsednik: NIKI ZIMA, št. mob.: 041/643-288, e-pošta: niki.zima@ozs.si
Član: DUŠAN FIDLER, št. mob.: 031/650-605, e-pošta: dusan.fidler.mizarstvo@siol.net
Član ROBERT VINŠEK, št. mob.: 041/649-406, e-pošta: robert@kanet.si
Član ANDREJ PAPEŽ, št. mob.: 030/638-778, e-pošta: andrej@ensi.si

VII.
-

URNIK TEKMOVANJA IN OSTALIH AKTIVNOSTI
Je razviden iz priloge, ki je sestavni del tega dokumenta.

Organizator prireditve si v primeru slabega vremena ali drugih nepredvidenih dogodkov pridržuje
pravico do spremembe urnika prireditve B2SKI 2017.
VIII.

ŽREB ŠTARTNIH ŠTEVILK

Žreb štartnih številk za pravilno prijavljene tekmovalce B2SKI 2017, ki ga prireja in organizira
OZS, bo izveden dan pred tekmovanjem v petek, 3.2.2017 ob 15. uri.
Vodje ekip in ostali posamično prijavljeni tekmovalci člani OZS in nečlani bodo vso potrebno
dokumentacijo in štartne številke prejeli na dan dogodka v soboto, 4.2.2017 na Info točki
OZS/Kompas pri brunarici Kekec s pričetkom tekmovanja, med 8.00 – 9.00 uro.

IX.

IZVEDBA ŠPORTNEGA TEKMOVANJA IN REŠEVANJE MOREBITNIH SPOROV

S tem aktom se urejajo pravila tekmovanja B2SKI 2017, ki bo izvedeno na smučišču v Kranjski
Gori na progi »Kekec« v soboto, 4.2.2017.
Tekmovanje bo izvedeno v skladu s pravili Smučarske zveze Slovenije.
Manjkajočega tekmovalca se lahko nadomesti z drugim še neprijavljenim tekmovalcem najkasneje
na dan pred tekmovanjem 3.2.2017 do 12. ure.
Medsebojna zamenjava štartnih številk v posameznih kategorijah ali med kategorijami ni
dovoljena in pomeni kršitev tega akta.
Medsebojna zamenjava startnih številk po roku določenem za prijave po določilih tega akta ni
dopustna in pomeni kršitev tega pravilnika. Zamenjava startnih številk je možna le v primeru
odpovedi udeležbe posameznega tekmovalca in sicer tako, da nov tekmovalec prevzame mesto
tekmovalca, ki je odpovedal udeležbo in to najkasneje do 3.2.2017 do 12. ure.
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Zoper kršitve določil tega akta je možna pritožba, ki jo lahko poda vodja ekipe. Pisna pritožba
mora biti vložena in vročena vodji tekmovanja takoj oziroma najkasneje v 30 minutah po
končanem tekmovanju v vseh kategorijah. Kavcija ob pritožbi je 80,00 €, ki se ob ugodni rešitvi
vrne.
Pritožbe bodo reševali člani razsodišča. Za člane razsodišča se imenujejo naslednji:
-

X.

Dušan Fidler, predstavnik organizatorja - predsednik razsodišča
Robert Vinšek, član
Gregor Benedik, član

KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ IN POKALOV

Ekipno točkovanje poteka na sledeči način:
Za skupni ekipni uspeh se točkujejo vse discipline iz tega akta, če štarta vsaj 5 (pet) tekmovalcev
posamezne kategorije s priznano končno uvrstitvijo.
Pri ekipnem rezultatu se upoštevajo uvrstitve najbolje uvrščenega tekmovalca posamezne ekipe v
kategorijah I, II, III, IV, X, in XI, oziroma uvrstitve dveh najbolje uvrščenih tekmovalcev posamezne
ekipe v kategorijah, V, VI, VII, VIII in IX.
Prvi tekmovalec v posamezni kategoriji dobi 100 točk, zadnje uvrščeni pa 1 točko. Točke za
vmesna mesta se izračunajo z interpolacijo. V primeru, da dosežeta dva ali več tekmovalcev enak
čas, se v veleslalomu višje točkuje tisti tekmovalec, ki štarta z višjo številko.
Podelitev priznanj in pokalov po kategorijah:
-

Za posamezne kategorije v tekmovalnih disciplinah se podelijo medalje za uvrstitev na prvo,
drugo in tretje mesto
Za skupni ekipni uspeh se podeli pokale za prvo, drugo in tretje mesto.
Za skupni ekipni uspeh za prvo mesto se podeli prehodni pokal

Neuradni rezultati bodo objavljeni 30 minut po končanem tekmovanju. Vodje ekip lahko v roku 30
minut po objavi neuradnih rezultatov podajo svoje pripombe.
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XI.

KONČNE DOLOČBE

V aktu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisane v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Ta pravila je sprejel Odbor za šport pri OZS za potrebe prireditve OZS »Zimsko poslovno
srečanje« na svoji dopisni seji 27.12.2016 in stopijo v veljavo z dnem sprejema. Pravila veljajo do
izteka vseh aktivnostih navedenih v tem aktu.

Prilogi:
- Seznam prijavljenih za potrebe OOZ
- Program, paketi

Številka: 2017/1458
Datum: 27.12.2016

Predsednik in člani Odbora za šport pri OZS:

Niki Zima, predsednik
Dušan Fidler, član
Robert Vinšek, član
Andrej Papež, član
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