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22. VELESLALOM ZSPG 

10. 3. 2023, RTC Trije Kralji 
 

Združenje slovenskih poklicnih gasilcev v sodelovanju s Centrom za zaščito in reševanje Domžale 

organizira tradicionalni, že 22. veleslalom slovenskih poklicnih gasilcev. 

 

Prireditev je namenjena vsem poklicnim gasilcem in ostalim zaposlenim v javnih zavodih, poklicnim 

gasilcem, zaposlenim v gospodarskih družbah in PGD-jih s poklicnim jedrom. Vljudno vabljeni tudi 

sodelavci Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Ig ter Uprave za zaščito in reševanje. 

 

Veleslalom bo potekal na smučišču »Jakec, RTC Trije Kralji«. Štart veleslaloma bo ob 11.00.  Štartne 

številke se prevzame na dan tekmovanja od 9.00 – 9.45 na zbornem mestu v ciljni areni. 

https://goo.gl/maps/jXvEYwA4vi8Chgg76 

 

Dogodek je v prvi vrsti namenjen druženju, zato proga ni zahtevna in je primerna tudi za tiste z malo 

slabšim smučarskim znanjem. Vožnja je ena sama. Poleg tekmovanja, bo poskrbljeno tudi za družabni 

del! 

 

Tekmovalci bodo razdeljeni v kategorije: 

Kategorija:  A nad 50 let 

  B od 41 do 50 let 

  C od 31 do 40 let 

  D do 30 let 

  E deskarji 

 

Enote, ki bodo imele predstavnike v kategorijah A, B, C in D, bodo tekmovale tudi v ekipni razvrstitvi. 

 

Štartnina za tekmovanje znaša 35 EUR, v štartnino je vključeno: 

- organizacija tekmovanja, 
- 5-urna smučarska vozovnica, 
- kosilo, 
- pokali, 
- organizacija spremljevalnega programa. 
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Podatki za nakazilo štartnine: 

 

Združenje slovenskih poklicnih gasilcev, Maistrova ulica 5, 3000 Celje 

Račun: SI56 6100 0001 3860 580  

Sklic: 00 04032020 

Namen: veleslalom – IME ENOTE 

 

Če plačnik potrebuje ponudbo/predračun, naj to sporoči do 7. 3. 2023 na info@czrdomzale.si.  

Rok plačila je torek, 8. 3. 2023. Plačilo štartnine je pogoj za udeležbo na veleslalomu. 

Udeležba na lastno odgovornost! 

 

Točen program, prijave ter vse ostale informacije so na voljo na spletni strani www.czrdomzale.si 

 

 
Prijave preko elektronskega obrazca zbiramo do ponedeljka 6. marca 2023. 

 

Nasvidenje na najlepši strani Pohorja! 

Predsednik ZSPG 

Miran Korošak 

 

Direktor CZR Domžale 

Andrej Jarc 
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