Zimske bančne igre 2020

TEKMOVALNA PRAVILA
1. SPLOŠNI POGOJI
1.1. Na Zimskih bančnih igrah (v nadaljevanju: Zimska Bankariada) se tekmuje v disciplini veleslalom

in disciplini tek na smučeh v prosti tehniki.
Tekmovanje se odvija po različnih starostnih kategorijah za moške, različnih starostnih
kategorijah za ženske, ter tudi za ekipno uvrstitev udeleženk.
1.2. Udeleženci prireditve so lahko delavci bank v Sloveniji, njihovi upokojenci in ostali člani Združenja

bank Slovenije. Za matično banko lahko nastopijo tudi posamezni tekmovalci iz podjetij, ki so v
100% lasti banke ali matične bančne skupine, ki imajo svoje sedež v Republiki Sloveniji.
1.3. Sindikat bančništva Slovenije lahko vsako leto na tekmovanje povabi tudi drugo banko oziroma

podjetja, ki je z bančništvom povezano (podeli se t.i. wild card).
1.4. V primeru neugodnih vremenskih razmer in snežnih pogojev na smučišču, lahko organizator

Zimske bankariade najkasneje 3 (tri) dni pred datumom prireditve, tekmovanje odpove oziroma
določi novi termin.
1.5. Tekmovalci so osebno odgovorni, da je oprema, ki jo uporabljajo v času tekmovanja, v skladu s

standardi in pravili FIS-e, z izjemo smuči, ki ne smejo biti krajše od 140 cm za ženske in 160 cm za
moške. Ni omejitev glede loka smuči niti višine smučarskih čevljev. Za tekmovalce v veleslalomu
je obvezna smučarska čelada.
1.6. Vsaka od prijavljenih bank je dolžna poskrbeti za zavarovanje članov svoje ekipe. Organizator

prireditve na noben način ne odgovarja za morebitne poškodbe oseb ali škodo na premoženju,
pred, med ali po prireditvi.
1.7. Na Zimski Bankariadi se tekmuje po določilih tega zapisa.
1.8. Morebitne spore, do katerih bi prišlo med samim tekmovanjem, rešuje Tekmovalna žirija, ki je

objavljena pred samim tekmovanjem in jo sestavljajo 3 (trije) člani s skupno glasovalno pravico:
predstavnik organizatorja tekmovanja (predsednik žirije), vodja tekmovanja (član žirije) in
predstavnik kapetanov bančnih ekip (član žirije).
Odločitve žirije se sprejmejo z absolutno večino.
1.9. Protest oziroma pritožbo je potrebno Tekmovalni žiriji vložiti pisno najkasneje 30 minut po

zaključku tekmovanja in objavi diskvalifikacij skupaj s plačilom kavcije v višini 50 €.
Znesek kavcije se povrne le v primeru,da je bil protest upravičen.
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2. PRIJAVA EKIPE
2.1. Posamezna bančna ekipa lahko v vsako starostno kategorijo za tekmovanje v veleslalomu ali za

tekmovanje v smučarskih tekih prijavi največ do 8 tekmovalk in tekmovalcev.
2.2. Prijava ekipe je možna preko elektronske pošte do konca navedenega prijavnega roka.
2.3. Višina stroškov prijavnine in transakcijski račun organizatorja prireditve se objavita na prijavnem

obrazcu, oziroma poleg povabila na Zimsko bankariado.
2.4. Vodja posamezne bančne ekipe s posredovanjem obrazca “Prijavnica ekipe” priznava in sprejema

te predpise. S prijavo potrdi status in fizično sposobnost vsakega prijavljenega tekmovalca.
2.5. Nepravilnosti in napačne navedbe v obrazcu “Prijavnica ekipe” avtomatično pomenijo

diskvalifikacijo takega tekmovalca in posledično tudi prepoved sodelovanja na naslednjem
srečanju.
2.6. Organizator prireditve prejem prijave potrdi preko elektronske pošte.

3. ŽREB
3.1. Žrebanje štartnih številk izvede organizator tekmovanja.
3.2. Pri žrebanju se upoštevajo prijave, ki so bile posredovane v prijavnem roku. Prijav prispelih po

koncu objavljenega prijavnega roka se ne upošteva.
3.3. V slučaju napake organizatorja (pomotoma izpuščena pravočasno posredovana prijava) se napaka

upošteva, tekmovalko/tekmovalca pa se na startno listo uvrsti na zadnjo pozicijo v ustrezni
starostni kategoriji.
3.4. Štartna lista se izdela za vsako starostno kategorijo posebej ob upoštevanju naslednjih določil:



Veleslalom:
1. skupina: tekmovalke/tekmovalci, ki so bili na zadnjih dveh izvedenih tekmovanjih za Zimsko bankariado uvrščeni
med 1 - 10 mestom;
2. skupina: ostale uvrščene tekmovalke/tekmovalci iz zadnjih dveh izvedenih tekmovanjih za Zimsko bankariado in
vsi na novo prijavljeni tekmovalci/tekmovalke.



Smučarski teki:
1. skupina: tekmovalke/tekmovalci, ki so bili na zadnjih dveh izvedenih tekmovanjih za Zimsko bankariado
uvrščeni med 1 - 5 mestom;
2. skupina: ostale uvrščene tekmovalke/tekmovalci iz zadnjih dveh izvedenih tekmovanjih za Zimsko bankariado in
vsi na novo prijavljeni tekmovalci/tekmovalke.

3.5. Število tekmovalk in tekmovalcev v posamezni starostni katagoriji ni omejeno.
3.6. Prijavljene banke prejmejo štartno listo po elektronski pošti najkasneje 3 dni pred prireditvijo.
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3.7. Štartne številke prevzamejo vodje posameznih bančnih ekip na startu tekmovanja, vse ostale

informacije povezane z prireditvijo pa vodje bančnih ekip prejmejo najkasneje na dan izvedbe
tekmovanja v info centru.

4. VELESLALOM
4.1. Tekmovanje v veleslalomu poteka posamično in ekipno.
4.2. Postavi se ena tekmovalna veleslalomska proga. Po potrebi lahko organizator med samim

tekmovanjem naredi krajši premor in nekoliko popravi razmere na sami progi.
4.3. V skladu s starto listo najprej nastopijo ženske starostne kategorije F3, F2 in F1, nato pa še vse
moške starostne kategorije C2, C1, B2 in B1.
4.4. Tekmovanje v veleslalomu sestoji iz enega teka, pričetek tekmovanja je predvidoma ob 10 uri,

oziroma se lahko tudi prilagodi glede na število prijavljenih tekmovalcev, vremenskim razmeram
in trenutnim pogojem na tekmovalni progi.
4.5. Ogled veleslalomske proge je možen le z dobro vidno startno številko 30 minut pred startom

tekmovanja in traja največ 20 minut.
4.6. Štartni interval na veleslalomski progi znaša 20 sekund, pri čemer se lahko upoštevajo tudi

trenutne razmere na tekmovalni progi.
4.7. Tekmovalke/ tekmovalci morajo na štartu uradni osebi organizatorja predložiti veljaven osebni

dokument s fotografijo. Tekmovalcev, ki jih v skladu s predpisi ne bo mogoče identificirati, štart
ne bo dovoljen.
4.8. Tekmovalka/tekmovalec lahko nastopita le v svoji starostni kategoriji. Če so ob zaključku zbiranja

prijav v posamezno starostno kategorijo prijavljeni manj kot 3 tekmovalci, se celotna starostna
kategorija preseli v naslednjo, nižjo starostno kategorijo.
4.9. Tekmovalke so v veleslalomu razvrščene v naslednje 3 starostne kategorije: F3, F2 in F1.
Tekmovalci so v veleslalomu razvrščeni v naslednje 4 starostne kategorij: C2, C1, B2 in B1.
Tabela starostnih kategorij za disciplino VELESLALOM

4.10. Tekmovalka/tekmovalec, ki zamudi na start tekmovanja, lahko nastopi, vendar šele na koncu svoje

starostne kategorije. Če tekmovalka/tekmovalec zamudi tudi na start svoje starostne katagorije,
pa lahko nastopi le še na koncu startne liste.
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5. SMUČARSKI TEKI
5.1. Tekmovanje v smučarskih tekih poteka individualno in ekipno.
5.2. Tekmuje se na tekaškem poligonu (tekaški progi) v prosti tehniki s posamičnim startnim

intervalom 15 sekund. Tekmovanja v teku na smučeh se prične po zaključku tekmovanja v
veleslalomu.
5.3. Ženske tekmujejo na 2 km razdalji, moški pa na 4 km razdalji.
5.4. Ogled tekaške proge je možen z dobro vidno startno številko 30 minut pred startom tekmovanja

in traja največ 20 minut.
5.5. Tekmovalke/tekmovalci morajo na štartu tekme predložiti veljaven osebni dokument s

fotografijo. Vsem tistim, ki jih v skladu s predpisi ne bo mogoče identificirati, štart ne bo dovoljen.
5.6. Tekmovalka/tekmovalec lahko nastopita le v svoji starostni kategoriji. Če so ob zaključku zbiranja

prijav v posamezno starostno kategorijo prijavljeni manj kot 3 tekmovalci, se celotna starostna
kategorija preseli v naslednjo, nižjo starostno kategorijo.
5.7. Tekmovalke so v smučarskih tekih razdeljene v 2 staroste kategorije: ZTB in ZTA.
Tekmovalci so v smučarskih tekih razdeljeni v 2 starostne kategorije: MTB in MTA.

Tabela starostnih kategorij za disciplino SMUČARSKI TEKI

5.8. Tekmovalka/tekmovalec, ki zamudi na start tekmovanja, lahko nastopi šele na koncu svoje

starostne kategorije. Če tekmovalka/tekmovalec zamudi tudi na start svoje starostne katagorije,
lahko nastopi le še na koncu startne liste.

6. REZULTATI
6.1. Rezultati za posamezne tekmovalke/tekmovalce ter ekipe se izračunajo in objavijo za vsako

starostno kategorijo posebej.
6.2. Če so v posamezni starostni kategoriji uvrščeni manj kot 3 tekmovalci, se celotna starostna

kategorija preseli v naslednjo, nižjo starostno kategorijo. Sprememba se upošteva tako pri
točkovanju, kot tudi pri končnih rezultatih.
6.3. Uvrstitve v veleslalomu in v smučarskih tekih se točkujejo:




Posamezno za moške in posamezno za ženske;
Ekipno za moške in ekipno za ženske;
Skupno za moške in skupno za ženske

Bančne ekipe bodo uvrščene na podlagi vsote doseženih točk, pridobljenih po posameznih
starostnih kategorijah. Sistem točkovanja je prikazanan v tabeli na koncu Tekmovalnih pravil.
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6.4. EKIPNI vrstni red

Za ekipno uvrstitev v veleslalomu po posameznih starostnih kategorijah velja seštevek rezultatov
5 najbolje uvrščenih tekmovalk/tekmovalcev iz posamezne bančne ekipe. Pri tem se upoštevajo
vse moške in vse ženske starostne kategorije
6.5. Za ekipno uvrstitev v smučarskih tekih po posameznih starostnih kategorijah velja seštevek

rezultatov 3 najbolje uvrščenih tekmovalk/tekmovalcev iz posamezne bančne ekipe. Pri tem se
upoštevajo obe moški in obe ženski starostni kategoriji.
6.6. V primeru enakega števila doseženih točk v ekipnem točkovanju je boljša tista ekipa, ki ima višje

uvrščene tekmovalke/tekmovalce.
6.7. SKUPNI vrstni red

Skupni vrstni red se določi s seštevkom točk, doseženih v tekmovanju ekipno moški in ekipno
ženske.
V primeru enakega števila doseženih točk v skupnem seštevku tekmovanja je na koncu boljša tista
ekipa, ki ima višje uvrščene tekmovalke/tekmovalce.

7. RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV NAGRAD
7.1. Pred uradno objavo rezultatov prejmejo kapetani bančnih ekip Zapisnik o točkovanju skupaj s

končnimi rezultati tekmovanja. Zapisnik pregledajo in ga podpisanega vrnejo organizatorju
tekmovanja. Po podpisu pritožbe zoper uvrstitve na tekmovalni lestvici niso več možne.
7.2. Podelitev nagrad za rezultate posameznikov:




Medaljo prejmejo 3 prvo uvrščene/uvrščeni iz vsake starostne kategorije v veleslalomu.
Medaljo prejmejo 3 prvo uvrščene/uvrščeni iz vsake starostne kategorije v smučarskih tekih.

7.3. Podelitev pokalov za ekipna tekmovanja:






Pokale prejmejo 3 prvo uvrščene bančne ekipe v ženski veleslalomski konkurenci.
Pokale prejmejo 3 prvo uvrščene bančne ekipe v moški veleslalomski konkurenci.
Pokale prejmejo 3 prvo uvrščene bančne ekipe v ženski katagoriji smučarskih tekov.
Pokale prejmejo 3 prvo uvrščene bančne ekipe v moški kategoriji smučarskih tekov.

7.4. Podelitev pokala za skupno (generalno) razvrstitev:



Pokale prejmejo 3 prvo uvrščene bančne ekipe GENERALNO veleslalom in smučarski teki.

Tabela za izračun točkovanja na Zimski bankariadi 2019:
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Pri izračunu točkovanja na Zimski bankariadi se upošteva
število tekmovalcev, ki so na tekmovanju nastopili.

Uvrstitev

Število
nastopajočih

Število
nastopajočih

Število
nastopajočih

Število
nastopajočih

30 - 39

20 - 29

10 - 19

1-9

1

95

85

75

65

2

92

82

70

52

3

90

78

65

39

4

87

75

60

26

5

84

71

55

13

6

81

68

50

6

7

79

63

45

3

8

76

61

40

2
1

9

73

59

35

10

71

54

30

11

68

51

25

12

65

48

20

13

62

44

15

14

60

41

10

15

57

37

5

16

54

34

4

17

52

31

3

18

49

29

2

19

46

24

1

20

43

20

21

41

19

22

38

14

23

35

10

24

33

7

25

30

5

26

27

4

27

24

3

28

22

2

29

19

1

30

16

31

14

32

11

33

8

34

6

35

5

36

4

37

3

38

2

39

1
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