Datum: 27. 5. 2019

V A B I L O
Športno društvo slepih in slabovidnih vabi, da se udeležite 13. izvedbe odprtega
turnirja ŠDSS v showdownu 2019, ki se bo začel v soboto, 29. 6. 2019 ob 9.00 uri
in se zaključil v nedeljo, 30. 6. 2019 po kosilu (okrog 14.00 ure). Za nastanitev in
prehrano bo poskrbljeno v Domu oddiha Zveze društev slepih in slabovidnih
Slovenije na Okroglem, Okroglo 8, 4202 Naklo. Kapacitete so omejene, tako da
pohitite s prijavami.
Tekmovanje bo potekalo v dveh kategorijah: posamično (moški in ženske), in ekipno.
Najboljši trije v vsaki kategoriji bodo prejeli pokale/medalje.
Turnir v showdownu se izvede v skladu s pravilnikom o tekmovanjih ZDSSS,
splošnim pravilnikom za izvedbo tekmovanj v ZŠIS, IBSA mednarodnimi pravili za
showdown in po določilih tega razpisa.
Predlagan je standardni turnirski sistem izvedbe tekmovanja. Vendar pa si
organizator pridržuje pravico do spreminjanja sistema glede na število prijavljenih.
Na turnirju lahko nastopijo vsi, ki so pravočasno in pravilno prijavljeni. Edini pogoj je
uporaba zatemnjenih smučarskih očal. Pravilna prijava vsebuje izpolnjeno prijavnico
in vplačano prijavnino pred začetkom turnirja oz. v dogovoru z organizatorjem. Na
turnir se lahko prijavijo tudi tekmovalci iz tujine, ki se bodo odzvali vabilu s prav tako
izpolnjeno prijavnico in vplačano prijavnino.
Cena prijavnine na tekmovanje za člane ŠDSS znaša 45€, za nečlane pa 55€ in
vključuje eno nočitev in prehrano (sobota - kosilo, večerja in nedelja - zajtrk in kosilo).
V ceno so vključeni tudi stroški sodnikov in administrativni stroški. Potni stroški,
stroški spremljevalca in druga prehrana ali pijača, ki so v režiji posameznika niso
všteti v prijavnino in so stroški tekmovalca oz. spremljevalca.
Pijača je proti doplačilu na voljo tudi v tamkajšnjem baru.
V kolikor še niste člani ŠDSS in bi to želeli postati, nam to sporočite v prijavnici.
Članarino ŠDSS za leto 2019 (10€) lahko poravnate na zboru. S članstvom pridobite
tudi ugodnosti pri izvedbi dogodkov.
Prijavnino lahko poravnate v gotovini na zboru, ali pa preko transakcijskega računa
ŠDSS:
Športno društvo slepih in slabovidnih
Stara loka 31
4220 Škofja Loka
TR: 0700 0000 0826 530 s pripisom - prijavnina za sdss open 2019
(Odprt pri Gorenjski banki) S.W.I.F.T.: GORESI2X

Na tekmovanje se lahko prijavite:
preko e- pošte: info@sdss-sl.org
ali
pisno na naslov: Peter Zidar, Pijovci 47, 3240 Šmarje pri Jelšah
Prijave za udeležbo je potrebno oddati najkasneje do nedelje, 16. 6. 2019.

Nepopolnih in prepoznih prijav organizator ne bo upošteval.
Tudi spremljevalec mora izpolniti prijavnico in v prijavnici opozoriti, da je samo
spremljevalec in ne tekmovalec.
V primeru psa vodiča, se naj to opozori v prijavnici.
Za kakršnekoli dodatne informacije nas lahko kontaktirate na že omenjeni e-mail, ali
pa na telefonski številki:
040 374 108 (Peter Zidar)
ali
051 428 201 (Denis Repa)
Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo izvedena neposredno po zaključku
tekmovanja.
Rezultati bodo objavljeni na spletni strani http://www.showdown.si/
Posebno povabilo

Ker smo pri ŠDSS že pred časom prišli na idejo, da bi izvedli še kakšno dodatno
dejavnost, vas ob tej priložnosti vabimo na Okroglo že v petek od 16h dalje. Pripravili
bomo družabno popoldne, kjer se bomo malo podružili ob kakšni družabni ali športni
igri (pikado, vrtno kegljanje, igre s kartami…).
Sprejemamo prijave tudi samo za petkov dogodek.
Strošek celotnega vikenda znaša za člane ŠDSS 60€ in za nečlane 80€.
Prijavnina na petkov dogodek z večerjo, nočitvijo in zajtrkom znaša 15€.
Prijavnina na petkov dogodek z večerjo znaša 7€
Udeležba na tekmovanju je na lastno odgovornost.
V upanju, da se tekmovanja udeležite, vas lepo pozdravljamo in vas hkrati prosim, da
kljub roku pohitite s prijavami.

Organizator:
ŠDSS
Predstavnik organizatorja
Peter Zidar

PRIJAVNICA NA 13. ODPRTI TURNIR ŠDSS V SHOWDOWNU 2019
(29. 6. 2019 – 30. 6. 2019)

Ime in priimek: ____________________________________________________
Naslov:

____________________________________________________
_____________________________________________________

Telefon:

_____________________________

Datum rojstva: _____________________________
Član ŠDSS:

da

ne

Želim postati član ŠDSS:

da

ne

Na dogodek pridem v:

Petek

Vegetarijanec:

da

ne

Soboto

Dieta:

da

ne

___________________________________________________________________
Vaše pripombe, predlogi, morebitne zamude, način prihoda na Okroglo (sami,
potrebujete pomoč, ...):

Datum in kraj: ___________________

Podpis: ________________

