ПРОПОЗИЦИЈЕ СКИ КУПА
привредно – туристичке манифестације „ДАНИ ЗИМЕ НА КОЗАРИ“ 2019
ОПШТИ УСЛОВИ
Члан 1.
Организатор XIII привредно-туристичке манифестације «Дани зиме на Козари» 2019. године (у даљем тексту
манифестaција) су град Приједор, Национални парк „Козара“ и Туристичка организација града Приједора, а
суорганизатори манифестације су туристичке организације општинa Градишка, Козарска Дубица и Нови Град.
Члан 2.
Организациони одбор манифестације „Дани зиме на Козари“ 2019. године је именовао Планинарско-скијашко
друштво „Љубијски рудар“ из Приједора за координатора и организатора ски купа.
Члан 3.
Ски куп „Дани зиме на Козари“ одржаће се 02.02.2019.године на ски стази у Националном парку „Козара“. Ски
стaзa је аматерска, није сертификована по прописима ФИС-а, постаљена је у благој падини. Организатор ски
купа ће припремити и обиљежити ски стазу у дужини до 200 метара, а према временским и теренским
условима.
Члан 4.
Ски куп „Дани зиме на Козари“ има аматерски карактер, није уврштен у програм нити је у оквиру било којег
скијашког такмичења или првенства РС-а и БиХ-а.
Члан 5.
Под појмом учесник ски купа подразумијевају се ученици основних и средњих школа, рекреативци и
полазници школа скијања, а који нису учесници професионалних скијашких такмичења. Број
учесника/такмичара у ски купу је неограничен.
Члан 6.
Ски куп „Дани зиме на Козари“ обухвата више такмичарских категорија, односно:
1. Млађи основци
дјечаци
2. Млађи основци
дјевојчице
3. Старији основци
дјечаци
4. Старији основци
дјевојчице
5. Средњошколци
дјечаци
6. Средњошколци
дјевојчице
Млађи основци су ученици основних шола од I do V разреда, старији основци су ученици основних школа од
VI do IX разреда, а средњошколци су ученици средњих школа.
Члан 7.
Такмичери ски купа који немају сопствену опрему, исту могу добити на посудбу у просторијама ски паса.

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ ТАКМИЧЕЊА






Члан 8.
Промоција омладинског туризма и спорта;
Међусобно упознавање, дружење и размјена искустава учесника такмичења;
Популаризација и промоција скијања на планини Козари;
Промоција Планинарско-скијашког друштва „Љубијски рудар“
Обогаћење туристичке понуде Козаре, Поткозарја и РС-а;

