GENERALI SKI CUP 2019
Pravilnik tekme in Splošne informacije
A.S.D. Gruppo Generali Italia prireja šesto izvedbo Generali Ski Cup, amatersko smučarsko
tekmovanje, ki bo potekalo 16.marca 2019 v Cerezzi.
Lahko sodelujejo:
-

člani A.S.D. Gruppo Generali – Trst

-

uslužbenci “Skupine Generali”

-

uslužbenci “Skupine Generali” v pokoju

-

agenti “Skupine Generali”

v primeru sodelovanja v zgoraj navedenih kategorijah lahko sodelujejo tudi družinski člani
Smučarska tekma se bo vršila v soboto zjutraj (16. marca 2019, z okvirnim pričetkom ob 10 uri).
Uradno sporočilo z imenom proge in uro tekme bomo posredovali nekaj dni pred dogodkom.
Tekmovalo se bo v veleslalomu z dvema vožnjama, kjer se bo za končno razvrstitev seštelo rezultat
obeh voženj. Vsi smučarji, ki so tekmovali v prvi vožnji lahko prismučajo tudi drugo vožnjo četudi
niso pravilno zaključili prve vožnje. Za tekmovalce, ki niso pravilno zaključili prve vožnje bo seštet
najslabši čas, ki ga je prismučal tekmovalec v kategoriji (upoštevajoč tudi spol).
Druga vožnja se bo začela takoj po prvi vožnji z istim štartnim redom.
V nedeljo ne bo tekmovanj, tako da boste lahko uživali na snegu v Carezzi ali na progah v
Obereggenu – Val di Fiemme (Obereggen se nahaja 20 minut vožnje z avtomobilom).
POZOR: smučarska vozovnica za smučišče v Carezzi bo nabavljena za vse tiste, ki bodo za to
prosili s spletnim obrazcem za prijavo. Če kdo želi v nedeljo smučati v Obereggenu – Val di
Fiemme mora to navesti v opombah na spletnem obrazcu, tako da bo smučarska vozovnica veljavna
tudi za to lokacijo.
Zemljevid smučarskih prog je na razpolago na spodnji spletni strani.
UDELEŽBA: za katerokoli dodatno informacijo, ki ni točno navedena na pravilniku, treba
upoštevati “Agenda dello Sciatore”
ŠTARTNI VRSTNI RED: organizacija bo določila štartni vrstni red prve vožnje, tako da bo
upoštevala spol in starost sodelujočih. Začeli bodo otroci, nato ženske in starejši (ob upoštevanju
pravilnika o upisu in zdravniške dokumentacije). Štartni vrstni red druge vožnje bo enak prvi.
PROTESTIRANJE: ni dovoljeno, upoštevajmo duh dogodka (važna je zabava!)
ODGOVORNOST: dogodek krije Odgovornostno zavarovanje za škodo, ki jo zavarovanec
povzroči tretji osebam, NE OSEBNO NEZGODNO ZAVAROVANJE
NAGRADE: posamezne nagrade prejmejo najboljši trije smučarji posameznih kategorij (ali več
kategorij v primeru, da neka kategorija nima primernega števila sodelujočih) in najboljši v lestvici
po spolu.
Po potrebi organizacija lahko spremeni čas začetka ali tipologijo tekme. Za vse, kar ni določeno v
tem pravilniku, se bo organizacija sklicevala na "Agenda dello Sciatore" in na pravila, ki jih
postavlja F.I.S.I. in R.T.F. Vse udeležence prosimo, da se pri smučanju (v primeru dirke ali ne)
držijo dostojnega in previdnega obnašanja, čelada je obvezna. Organizatorji lahko iz tekmovanja
izločijo tekmovalca, ki se ne obnaša ni v skladu z duhom dogodka. Posebno nepošteno ravnanje
mora biti sporočeno upravnemu odboru ASD-ja, ki bo sprejel ustrezni ukrep.
Vsi smučarji sodelujejo v smučarskem pokalu na lastno odgovornost, A.S.D. Gruppo Generali Trst
si ne prevzame nikakršne odgovornosti.

Vsi tekmovalci morajo imeti Zdravniško potrdilo za agonistično športno dejavnost v skladu s
pravilnikom, ki je trenutno v veljavi v Italiji (glej dokument “Schema_certificato_medico.pdf"), ki
mora biti posredovano Organizaciji; brez zdravniškega potrdila udeležba na tekmi ni dovoljena. Pri
sodelovanju otrok, mlajših od 18 let, mora biti preloženo tudi dovoljenje staršev.
Ob vpisu vsi udeleženci sprejmejo pravila, ki so zapisana na pravilniku.
VPIS: cena tekme za posameznega tekmovalca je 8 evrov.
LOGISTIKA: Vsi udeleženci SKI CUP-a in njihovi prijatelji lahko koristijo s sporazumom, ki jih je
sprejel ASD, kot je navedeno spodaj. ASD bo upravljala vse rezervacije in plačila v izbranem
hotelu.
Ponudba nastanitve:
Panorama Hotel Nigglhof ***: namestitev v dvoposteljni sobi s polpenzionom (brez pijače) 70 € na
dan na osebo + lokalni davek 1,70 € na dan na osebo (nad 14 letom starosti).
Enoposteljna soba: €10 na dan na osebo
Popust za otroke:

0-3 starosti (ne dopolnjenih): 100%
3-5 let (ne dopolnjenih): 20 € na dan
5-9 let (ne dopolnjenih): 50%
starost 9-14 let (ne dopolnjenih): 25%
nad 14 letom (a pod 18 letom) na tretjem ležišču: 10% popust (v sobi s starši)

Ponudba vključuje:
- Neomejeno parkiranje pred hotelom
- Savna in prostor za sprostitev
Postaja smučarskega avtobusna je oddaljena 50 metrov (smučarski avtobus je brezplačen). Če bodo
vse sobe v hotelu Nigglhof razprodane, bodo pod enakimi pogoji rezervirane preostale sobe v
Hotelu Central ***.
Dodelitev sob bo potekala po načelu “prvi pride, prvi dobi” do konca razpoložljivosti: hotela ni
mogoče predhodno izbrati. Štartne številke in smučarske vozovnice bodo izročene v baru hotela
Nigglhof na petek zvečer (točen čas bo sporočen nekaj dni pred dogodkom). Če nekdo ne more sam
dvigniti paketa, mora za to zaprosti prijatelja / kolega; ni predvidena izročitev štartne številke na
dan tekme. V soboto zvečer bo za vse udeležence, organizirana osvežitev med katero bo potekala
podelitev nagrad. Dodatne podrobnosti bodo sporočene naknadno. Večerje v petek in soboto bodo
potekale v rezerviranem hotelu.
SMUČARSKE KARTE: cenik za udeležence

CAREZZA
giornalieri
16/03/2019 - Alta Stagione
17/03/2019 - Stagione

ADULTI
€ 46
€ 42

JUNIOR* SENIOR** BABY***
€ 34
€ 39,5
€ 19
€ 32
€ 39,5
€ 19

VAL DI FIEMME - OBEREGGEN
giornalieri
17/03/2019 - Stagione

Dnevna karte

ADULTI
€ 41

odrasli

JUNIOR* SENIOR** BABY***
€ 32
€ 41
€0

junior*

senior**

baby***

16.03.2019 – visoka sezona
17.03.2019 – sezona

*rojeni po 30.11.2002
**rojeni pred 30.11.1953
***rojeni po 30.11.2010
***otroci rojeni po 30.11.2010 smučajo brezplačno ob primeru nakupa dnevne smučarske
vozovnice starša
Za udeležbo in rezervacijo se lahko izpolni spletni obrazec, ki je na voljo na spletni strani A.S.D.
Gruppo Generali (povezava spodaj) od 30.10.2018:
https://www.asdgeneralitrieste.it/gare/generali-ski-cup-2019#registration

Do polnoči dne 12. 12. 2018 je treba organizaciji poslati kopijo bančnega računa v višini 20% cene
hotelske sobe (ne da bi upoštevali lokalnega davka). Dokončno poravnavo je treba opraviti do
15. 02. 2019 preko bančnega nakazila na isti IBAN, nato pa ASD-ju posredovati kopijo izvedenega
plačila. Vračilo denarja je predvideno le v primeru resnih zdravstvenih razlogov, kot razvidno iz
medicinske dokumentacije. Udeleženci morajo poslati zdravniško potrdilo najkasneje do
13. 03. 2019. Za nadaljnje informacije se obrnite na A.S.D. Gruppo Generali Trst: E-pošta:
Sportiva_Generali_Trieste@generali.com
Bančni račun:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GRUPPO GENERALI TRIESTE IBAN
IT18K0307502200CC0010272198
Referenca: "Smučarski pokal - polog (ali končno izplačilo) Ime in priimek"

