PRAVILA TEKMOVANJA ”LITTLE FOX”
1. ORGANIZATOR
Organizator otroškega smučarskega tekmovanja Little Fox je Alpski smučarski klub Branik
Maribor. Mednarodni dogodek Little Fox je promocijsko tekmovanje, ki vključuje posamično
veleslalomsko in ekipno tekmo.
2. KATEGORIJE
Na tekmovanju Little Fox lahko nastopijo tekmovalci sledečih kategorij:
U8 (Rojeni med leti 2012 - 2013)
U10 (Rojeni med leti 2010 - 2011)
U12 (Rojeni med leti 2008 - 2009)
U14 (Rojeni med leti 2006 - 2007)
U16 (Rojeni med leti 2006 - 2005)
3. PRIJAVA NA POSAMIČNO VELESLALOMSKO TEKMO
Prijava je možna preko spletne strani www.littlefox.eu do 8. februarja 2020. Za vse prijave do
vključno 1. februarja jamčimo za naročeno velikost zgornjega dela oblačila. Prijava preko
telefona ni možna. Prijava na posamično veleslalomsko tekmo je veljavna po plačilu startnine, ki
znaša 30,00 € po tekmovalcu. Startnina se ne vrača. Prvih 500 tekmovalcev, ki bo poravnalo
startnino prejme darilno vrečko.
Prijavnica mora vsebovati sledeče podatke: ime kluba, sedež kluba, državo, telefon in
najpomembnejše, elektronski naslov. Podatki o klubu se morajo ujemati za vse tekme na katerih
klub tekmuje.
Vsi tekmovalci morajo ob prijavi navesti: ime in priimek, spol, letnico rojstva in velikost zgornjega
dela oblačila. Ob prijavi do 01. februarja ima prijavljeni zagotovljeno številko zgornjega dela
oblačila, ki jo je navedel v prijavnem obrazcu. Organizator si pridržuje pravico do diskvalifikacije
ekip, ki bodo navedle napačne ali nepopolne podatke.
S prijavo na tekmovanje tekmovalec (oziroma zanj trener/starš) organizatorju dovoljuje javno
objavo posredovanih osebnih podatkov tekmovalca in njegovih rezultatov tekmovanja,
fotografiranje in slikovno snemanje tekmovalca v zvezi z njegovo udeležbo na tekmovanju ter
javno objavo fotografij, video posnetkov ipd. na spletnih straneh tekmovanja, v sredstvih javnega
obveščanja ipd. z namenom obveščanja javnosti o dogodku in trženja dogodka organizatorja.
Organizator ima pravico do zbiranja, obdelovanja in hranjenja posredovanih osebnih podatkov
tekmovalca in tistih, ki jih bo sam pridobil (slikovni material) za namene izvedbe tekmovanja in
neposrednega trženja tekmovanja in drugih istovrstnih dogodkov organizatorja, za kar ne
potrebuje posebnega dovoljenja tekmovalca oziroma starša, prav tako od njega na tej podlagi ni
mogoče zahtevati kakršnega koli povračila/nadomestila. Organizator se zavezuje, da bo osebne
podatke tekmovalca varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter bo tekmovalcu
zagotovil vse pravice, ki jih ima po tem zakonu (pravico do vpogleda v zbrane podatke; da osebnih

podatkov brez njegove privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge
namene; da bo na zahtevo tekmovalca prenehal uporabljati njegove osebne podatke za namen
neposrednega trženja).
4. PRIJAVA NA EKIPNO TEKMO
Prijava na ekipno tekmo je možna do 08. februarja 2020. Prijavo na ekipno tekmo morajo klubi
oddati na isti prijavnici, kot za posamično tekmo. V prijavnici je potrebno navesti ime kluba/ekipe
(npr. ASK Branik MB 1, ASK Branik MB 2, ...) in poimensko navesti člane ekipe po vrstnem redu –
tekmovalec U10, U12, U14, U16 + trener.
Cilj organizatorja je, da vsak od sodelujočih klubov z vsaj eno ekipo sodeluje na paralelni ekipni
tekmi.
Prijavnina za ekipno tekmo znaša 50,00 € po posamezni ekipi (za vsako naslednjo ekipo iz istega
kluba je prijavnina 30,00 €). Prijavnica mora vsebovati sledeče podatke: ime kluba, sedež kluba,
državo, telefon in najpomembnejše, elektronski naslov. Podatki o klubu se morajo ujemati za vse
tekme na katerih klub tekmuje. Vsi tekmovalci morajo ob prijavi navesti: ime in priimek, spol in
letnico rojstva. Organizator si pridržuje pravico do diskvalifikacije ekip, ki bodo navedle napačne
ali nepopolne podatke.
S prijavo na tekmovanje tekmovalec (oziroma zanj trener/starš) organizatorju dovoljuje javno
objavo posredovanih osebnih podatkov tekmovalca in njegovih rezultatov tekmovanja,
fotografiranje in slikovno snemanje tekmovalca v zvezi z njegovo udeležbo na tekmovanju ter
javno objavo fotografij, video posnetkov ipd. na spletnih straneh tekmovanja, v sredstvih javnega
obveščanja ipd. z namenom obveščanja javnosti o dogodku in trženja dogodka organizatorja.
Organizator ima pravico do zbiranja, obdelovanja in hranjenja posredovanih osebnih podatkov
tekmovalca in tistih, ki jih bo sam pridobil (slikovni material) za namene izvedbe tekmovanja in
neposrednega trženja tekmovanja in drugih istovrstnih dogodkov organizatorja, za kar ne
potrebuje posebnega dovoljenja tekmovalca oziroma starša, prav tako od njega na tej podlagi ni
mogoče zahtevati kakršnega koli povračila/nadomestila. Organizator se zavezuje, da bo osebne
podatke tekmovalca varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter bo tekmovalcu
zagotovil vse pravice, ki jih ima po tem zakonu (pravico do vpogleda v zbrane podatke; da osebnih
podatkov brez njegove privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge
namene; da bo na zahtevo tekmovalca prenehal uporabljati njegove osebne podatke za namen
neposrednega trženja).
Rok za plačilo startnine je 14. februar 2020.
Ne pozabite: Samo prvih 500 tekmovalcev s plačano startnino bo prejelo darilno vrečko!
Podatki za nakazilo:
Alpski Smučarski Klub Branik Maribor
Mladinska ulica 29 2000 Maribor
Namen: Plačilo startnine za tekmovanje Little Fox 2020
Sklic: SI99
TRR: SI56 3400 0101 5350 968

5. SMUČARSKE VOZOVNICE
Vsi tekmovalci in spremljevalci, ki bodo nastanitev rezervirali preko uradnega partnerja dogodka,
Martura d.o.o., bodo lahko pri njih kupili tudi dnevne smučarske vozovnice po spodaj navedeni
znižani ceni.
CENIK VOZOVNIC OB REZERVACIJI NASTANITVE PREKO MARTURE
Dnevne vozovnice
Odrasli
Otroci / Invalidi /
tudi U16
Dnevna smuka
30,00 €
19,00 €
1 + 1/2 dan
47,00 €
30,00 €
2 – dnevna
56,00 €
36,00 €
2 + 1/2 dnevna
72,00 €
46,00 €
3 – dnevna
80,00 €
50,00 €
4 – dnevna
105,00 €
67,00 €

Tekmovalci in spremljevalci, ki se ne bodo odločili za nastanitev pri uradnem partnerju dogodka,
plačajo ceno smučarske vozovnice po uradnem ceniku ponudnika.

6. POSAMIČNA VELESLALOMSKA TEKMA: RAZVRSTITEV TEKMOVALCEV IN ŽREB ŠTEVILK
Vrstni red tekmovalcev bo določen z žrebom, kjer sta prva dva tekmovalca v vsaki kategoriji
uvrščena v prvo skupino, druga dva tekmovalca v drugo skupino, vsi ostali pa so uvrščeni v tretjo
skupino žreba. Prijavitelj naj ob prijavi na prijavnico na prvi dve mesti za vsako kategorijo zapiše
najboljša tekmovalca.
7. EKIPNA TEKMA: POTEK TEKMOVANJA
Ekipna tekma bo potekala v soboto, 22.02.2020. Na tekmi lahko nastopijo vsi tekmovalci
prijavljeni na veleslalom, rojeni med leti 2004 in 2013. Ekipo sestavlja po en član iz vsake od
kategorij: U10, U12, U14, U16 + trener. V primeru, da klub nima prijavljenih članov v vseh
kategorijah, lahko prosto mesto zapolni tekmovalec iz nižje kategorije. Ekipe bodo mešane po
spolu.
Klub mora organizatorju do najkasneje petka, 21. februarja 2020 (do konca sestanka trenerjev)
sporočiti morebitne spremembe v prijavljenih ekipah. Tekmovalci lahko na ekipni tekmi nastopijo
samo za klub, katerega člani so. Izmenjava tekmovalcev med ekipami ni možna, tudi če isti klub
nastopa z več ekipami. Prav tako lahko posamezen člen ekipe sodeluje samo v eni ekipi kluba. V
primeru, da ekipa nastopi s tekmovalcem, ki ni član kluba ali če tekmovalec nastopi v ekipi
nasprotju s pravili, bo le-ta diskvalificirana. Organizator si pridržuje pravico, da vključi

posameznega tekmovalca, ki nima kluba, v klub z enim manjkajočim članom. Rezultat ekipe je
veljaven le v primeru, ko vsi tekmovalci prečkajo ciljno črto v skladu s pravili in po vnaprej
prijavljenem vrstnem redu. Tekma bo temeljila na turnirski shemi, ekipam pa bo rdeča ali modra
proga dodeljena z žrebom. Hitrejša ekipa zmaga in napreduje v naslednji krog. Tekmovalci bodo
natančnejša navodila o poteku tekmovanja prejeli na mestu samem.

8. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA
Organizator v nobenem primeru ne odgovarja za morebitne poškodbe ali škodo, ki si jo povzročijo
udeleženci pred, med ali po tekmovanju. Tekmovalci nastopajo izključno na svojo odgovornost
oz. odgovornost staršev/spremljevalcev.
Za vse tekmovalce je med tekmovanjem obvezna uporaba čelade!
9. NAGRADE
Na posamični veleslalomski tekmi prejmejo nagrade tekmovalci na prvih šestih mestih.
Zmagovalna (najhitrejša) ekipa na ekipni tekmi prejme pet dnevno križarjenje za deset oseb po
Jadranu v času od 6.5.2020 do 10.05.2020.
10. SPREMEMBE V PROGRAMU
Organizator si pridržuje pravico do morebitnih sprememb programa in pravil tekmovanja ter
lokacije tekmovanja.
Maribor, 11. januar 2020
Organizacijski odbor tekmovanja Little Fox

