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DRŽAVNO PRVENSTVO V SKOKIH Z MALE PROŽNE PONJAVE 2019
ORGANIZATOR: Gimnastična zveza Slovenije
IZVAJALEC:

Športni klub Flip Piran

DATUM:

Sobota, 2. 2. 2019 ob 10.00 uri

KRAJ:

Arena Bonifika Koper ‐ Športni park Koper

SPREJEM
TEKMOVALCEV

Sprejem tekmovalcev vsaj 1.30 h pred predvidenim nastopom. (check in)

SESTANEK:

Ob 9.30 uri, kjer se pokaže potrdila o registraciji tekmovalcev pri GZS.
Telovadnica se za vse tekmovalce in njihove trenerje odpre ob 8.00 uri.

TEKMOVANJE:

Poteka v ekipni in posamični konkurenci. Tekmujejo lahko samo registrirani
tekmovalci‐ke pri GZS.

SODNIKI:

Vsako kategorijo sodita dva licencirana in registrirana sodnika pri GZS.

KATEGORIJE:

Cicibanke (CBE) in Cicibani (CBI) – letnik 2011 – 2013 (ekipa 4+2)
Mlajše deklice (MDE) in Mlajši dečki (MDI) – letnik 2008 – 2010 (ekipa 4+2)
Starejše deklice (SDE) in Starejši dečki (SDI) – letnik 2005 – 2007 (ekipa 4+2)
Mladinke (MLE) in Mladinci (MLI) – letnik 2003 – 2004 (ekipa 3+2)
Članice (ČLE) in Člani (ČLI) – letnik 1999 in starejši (ekipa 3+2)
Starejši člani (SČLI) – letnik 1979 in starejši (ekipa 2+2)
Starejše članice (SČLE) – letnik 1989 in starejše (ekipa 2+2)

TEKMOVALNI
PROGRAM:

Po pravilniku Gimnastične zveze Slovenije 2016 – Skoki z male prožne ponjave: en
obvezen in trije različni poljubni skoki.

OMEJITVE:

V kategoriji cicibank (CBE), cicibanov (CBI), mlajših deklic (MDE) in mlajših dečkov
(MDI) veljajo omejitve predpisane v pravilniku.

OBVEZNI
SKOKI:

Cicibanke (CBE) in Cicibani (CBI) – Skok raznožno, roke v vzročenju (skok št. 02)
Mlajše deklice (MDE) in Mlajši dečki (MDI) – Skok prednožno raznožno (skok
št. 03)
Starejše deklice (SDE) in Starejši dečki (SDI) – Skok stegnjeno z obratom 360° (skok
št. 01 B)
Mladinke (MLE) in Mladinci (MLI) – Salto naprej skrčeno (skok št. 07)
Članice (ČLE) in Člani (ČLI) – Salto naprej skrčeno (skok št. 07)
St. Članice (SČLE) in St. Člani (SČLI) – Skrčka (skok št. 05)

PRIZNANJA IN
NAGRADE:

Prve tri uvrščene ekipe prejmejo pokale, predstavniki teh ekip pa medalje. Ekipe
uvrščene od 4. do 6. mesta prejmejo diplome.
Prvi trije posamezniki‐ce v vsaki kategoriji prejmejo medalje, od 4. do 6. mesta pa
diplome.
Na razglasitvi rezultatov morajo biti vsi tekmovalci prisotni v športni opremi.

PRIJAVE:

Prijavite se preko sistema GZS. Zaradi kontrole nam pošljite vzporedno prijavo do
vključno četrtka 24. 1. 2019 na naslov ali na e‐naslov flip.piran@gmail.com
Naprošamo vas, da na prijavi navedete e‐naslov, na katerega vam lahko pošljemo
urnik tekmovanja. Kasnejših prijav ne bomo upoštevali.

KOTIZACIJA:

Kotizacijo, v katero je vključena tudi malica, morajo društva in klubi plačati za vse
prijavljene tekmovalce. Kotizacija bo izračunana glede število prijavljenih ekip in
posameznikov in bo poslana po prijavi na tekmo. Poravnati jo je potrebno na TRR:
SI56 0510 0801 4894 827 pri A‐banki najkasneje do 29. 1. 2019.

URNIK:

Izdelan bo na podlagi prispelih prijav in ga bodo prijavljeni prejeli najmanj tri dni
pred pričetkom tekmovanja.

INFORMACIJE:

Vse dodatne informacije lahko dobite preko e‐pošte flip.piran@gmail.com ali na
telefon 031‐733‐387.

OPOMBE:

VSAKO DRUŠTVO ALI KLUB LAHKO UPORABLJA SVOJO MALO PROŽNO PONJAVO,
KI MORA USTREZATI TEKMOVALNIM ZAHTEVAM.
PRI STAREJŠIH ČLANIH SE LAHKO EKIPA SESTAVI MEŠANO PO SPOLU
TEKMUJE SE NA LASTNO ODGOVORNOST!

Koper, 4. januar 2019

Športno klub Flip Piran

