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POVABILO na 26. ZIMSKE BANČNE IGRE
KOPE, 7. marec 2020 (rezervni termin 14. marec 2020)



Kraj prireditve:

Izvedba 26. Zimskih bančnih iger je bila s strani Sindikata bančništva Slovenije zaupana turistični agenciji
Loka Turist. Na Zimskih bančnih igrah se tekmuje v disciplini veleslalom in tek na smučeh.
Zimskih bančni iger se lahko udeležijo vsi redno zaposleni delavci v bankah in hranilnicah, ter kapitalsko
povezanih družbah, upokojenci banke ter ostali člani Združenja bank Slovenije.



Dostop:

Iz Ljubljane je do prireditvenega prostora na Kopah približno 120 km razdalje, oziroma slabi 2 uri vožnje.
Najlažji dostop iz Ljubljane je po avtocesti v smeri proti Mariboru (oziroma iz Maribora v smeri proti
Ljubljani). Izvoz je tisti pri Arji vasi, nato pa pot nadaljujete po regionalni cesti mimo Polzele, Velenja,
Mislinje, do Slovenj Gradca. Tu sledite označbam za smučišče Kope, ki je oddaljen še 16 kilometrov.
Parkirni prostor na Kopah, kjer boste tudi prejeli startno številko in dnevno vozovnico je od prve vlečnice
oddaljen slabih 50 metrov. Točno navodilo bo zapisano v našem Končnem obvestilu.



Program prireditve:












do 9.00 zbor udeležencev iger na terasi Grmovškovega doma (Holcer Pub) na Kopah;
9.00 otvoritev tekmovanja ter prigrizek in pijača;
9.30 ogled proge v veleslalomu v ženski in moški kategoriji,
10.00 start tekmovanja v veleslalomu v skladu s Tekmovalnimi pravili,
12.30 ogled proge v smučarskih tekih v ženski in moški kategoriji,
13.00 start smučarski tekov na tekaškem poligonu,
16.00 pogostitev (kosilo) v restavraciji Grmovškovega doma na Kopah,
17.00 zabava z Dj-jem in razglasitev rezultatov v restavraciji Grmovškovega doma na Kopah,
21.00 nadaljevanje zabave v Holcer Pub z Dejanom Vunjakom in njegovimi barabami.

Tekmovanje:

Tekmovanje v veleslalomu bo potekalo na progi smučišča PUNGART s pričetkom ob 10:00 uri. V skladu
s Tekmovalnimi pravili se bodo po tekmovalni progi najprej spustila dekleta, nato pa še vse moške
starostne kategorije. Ogled proge bo dovoljen le z dobro vidno štartno številko med 9:30 - 9:50 uro.



Zaključna prireditev:

Ko se bodo športne aktivnosti končale, se prava zabava šele pričenja! Zaključna prireditev bo organizirana
v restavraciji Grmovškovega doma na Kopah (nad Holcer Pubom) od 16.00 ure dalje.
Najprej bo za vse udeležence na sporedu kosilo. Predviden pričetek podelitve pokalov in medalj pa bo
malo po 17.00 uri. Za zabavni del prireditve in dobro razpoloženje bo poskrbel DJ NEJ.

&



Prijave:

Prijave posredujte na naslov: tajnistvo@sbs.si najkasneje do petka, 21. februarja 2020



Strošek organizatorja

Cenik organizatorja prireditve je izdelan na podlagi kalkulacije za skupaj 200 udeležencev in je
predstavljen v tabeli:
Specifikacija stroškov po osebi (150 -200)

Veleslalom

SKUPAJ:

57 €

Sm. teki
40 €

VSL. + sm. tek
65 €

Navijači
24 €

*Sindikat SBS od navedene cene za vse svoje člane prispeva delež v znesku 6 €
Strošek organizatorja vključuje naslednje stroške:











Dnevno smučarsko vozovnico za smučišče Kope za tekmovalce v disciplini veleslalom
(Vsi ostali udeleženci lahko dnevno smučarsko vozovnico dodatno naročite ob prijavi +17 EUR;
Startnina za tekmovanje v veleslalomu in smučarskih tekih (ne velja za navijače);
Zabava z Dj-em na prireditvenem prostoru v ciljnem izteku VSL in tekaške proge, ter na zaključnem
delu prireditve;
Jutranja pogostitev (aperitiv,rogljiček)
Malica (sendvič 0,5 l plastenka vode) prevzeto pri jutranji pogostitvi
Kosilo v Grmovškovem domu;
Strošek organizatorja;

Ostala določila:
1.
2.
3.

Vsaka od prijavljenih ekip je dolžna poskrbeti za zavarovanje svojih članov.
Organizatorji prireditve na noben način ne odgovarja za morebitne poškodbe oseb ali škodo na
premoženju, pred, med in po prireditvi.
Tekmovalci in tekmovalke tekmujejo na lastno odgovornost, enako pa velja tudi pri udeležbo na
vseh ostalih spremljajočih aktivnostih.

Veseliva se vaših prijav, vsem tekmovalcem pa želiva uspešen nastop na tekmovanju ter
obilico športne sreče.

Športni pozdrav!

Bojan Buden
agencija Loka Turist

Tomaž Boltin
predsednik SBS

