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Program

Alpski smučarski klub Branik Maribor

Mladinska ulica 29, 2000 Maribor / Slovenija

Informacije

+386 2 220 - 88 - 31

+386 40 802 - 009

littlefox@ask-branik.si

ORGANIZATOR PRIJAVNINA
SOBOTA, ekipna tekma = 50€
(za vsako naslednjo ekipo iz istega kluba je prijavnina 
30€)

SOBOTA IN NEDELJA, tekma Little Fox = 30€
Znesek vključuje štartnino za tekmo Little Fox, darilno 
vrečko (štartna številka, pulover s kapuco ...), medaljo, 
osebni video in brezplačno zabavo s testeninami.

*Smučarska vozovnica ni vključena v ceno prijavnine.

Darilna vrečka

*Za prvih 500 prijavljenih tekmovalcev

Medalja

Za vsakega tekmovalca

in pomembnejše informacije

NAMESTITEV
V hotelu 3* že od 40€...
V hotelu 4* že od 50€...

Več informacij o namestitvi dobite 
na booking@martura.si

Odprtje Race office in prosto smučanje
19:00 / Sestanek vodij ekip



Lorem ipsum

Sobota, 22/2/2020 

Nedelja, 23/2/2020 

 

 

Organizator si pridržuje pravico do spremembe urnika glede na število 
prijavljenih ekip.

OSEBNI VIDEO
s tekmovanja Little Fox.

Celotno progo podo pokrivale 
štiri kamere, ki bodo posnele 
tekmovalce od začetka do cilja. 
Vsak tekmovalec si bo lahko 
ogledal in delil video svojega 
nastopa.

Nagrada za zmago na 
ekipni tekmi je 5-dnevno 
jadranje na Jadranu.

NAGRADA

7:00 /  Odprtje Race office
7:45 – 8:30 / Ogled proge
9:00 / Start kategorij U14 in U16
12:00 / Razglasitev rezultatov U14 in U16
15:00 / Ekipna tekma kvalifikacije
18:00 / Polfinale in finale
19:00 / Otvoritvena slovesnost in slovesna podelitev 
       nagrad za ekipno tekmovanje
20:00 / Sestanek vodij ekip

7:30 /  Ogled proge U8, U10 in začetek 
     obratovanja žičnice
9:00 / Štart kategorij U8,U10,           
12:00 / Razglasitev rezultatov U8,U10
12.00 / Ogled proge U12
12:45 / Štart kategorije U12
15:00 / Razglasitev rezultatov U12



 

 

 

Dobrodošli v Maribor
Maribor je drugo največje mesto v Sloveniji. Zaradi svoje lege pod Pohorjem je bil že 
od nekdaj tesno povezan s smučanjem. Leta 1964 se je v Mariboru prvič odvil mednarodni 
smučarski svetovni pokal za ženske. Od takrat dalje se ljubitelji alpskega smučanja vsako leto veselijo 
tekmovanja v Mariboru, kjer se le najboljšim tekmovalkam uspe vpisati med zmagovalke Zlate lisice. V vseh 
teh letih je bila pohorska strmina glavni oder za smučarske legende, kot so     

                   

Dobrodošli na tekmovanju Little Fox
Leta 2017 je ASK Branik, organizator tekme za Zlato lisico, prvič organiziral tekmovanje namenjeno 
najmlajšim smučarjem in smučarkam - tekmovanje Little Fox. Otroci v kategorijah U8 do U16 so lahko na 
lastni koži izkusili, kako je tekmovati na progi, na kateri poteka tekmovanje za mednarodni svetovni pokal. V 
krstni izvedbi se je tekmovanja Little Fox tako udeležilo več kot 300 otrok iz 7 držav. Vabljeni torej, da se nam 
februarja 2020 pridružite na 4. mednarodnem tekmovanju Little Fox.

Ilka Štuhec

Boštjan Kline

- dobitnica malega kristalnega globusa v smuku 
- dobitnica malega kristalnega globusa v 

alpski kombinaciji
- svetovna prvakinja v smuku
- zmagovalka devetih tekem za svetovni pokal

zmagovalec smukaške tekme za 
svetovni pokal v K

Maribor
Domače  mesto in smučišče 
Ilke Štuhec ter Boštjana Klineta

Ciljna  arena
- Akreditacijski center
- Pisarna tekmovanja
- Podelitev  nagrad

Maribor

               Tina Maze, Lindsey Vonn, 
Mikaela Shiffrin, Anja Parson, Vreni Schneider, Mateja Svet in Sonja Nef. Zdaj pa je čas, da s pisanjem svoje
zgodbe o uspehu pričnejo naši otroci. Čas je za tekmovanje Little Fox.


