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I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Namen Pravilnika o uradnih tekmovanjih stopenjskega tekmovalnega sistema v ženski športni
gimnastiki Gimnastične zveze Slovenije (v nadaljevanju GZS), je postaviti osnovne principe
organizacije uradnih tekmovanj.
Pravilnik je izdelan v skladu s sprejetimi sklepi Strokovnega odbora za žensko športno gimnastiko pri
GZS (v nadaljevanju SO ŽŠG ).

II. TEKMOVANJA
2. člen
(namen in cilj tekmovanj)
Tekmovanja se organizira z namenom približati žensko športno gimnastiko širši javnosti , povečati
število vadečih v ženski športni gimnastiki, ter ustvariti pogoje s pomočjo katerih tekmovalke
pridobivajo izkušnje in samozavest za nastop na mednarodnih tekmovanjih.
Cilj vsakega tekmovanja mora biti tekmovalkam nuditi ustrezne pogoje za doseganje maksimalnih
rezultatov v danih pogojih, mlade vzpodbuditi za aktivnost v ženski športni gimnastiki in privabiti širši
krog ljudi k aktivnemu sodelovanju na vseh področjih delovanja GZS.
3. člen
(razpis tekmovanj)
Organizator tekmovanj je GZS, ki na podlagi razpisa izbere izvajalca tekmovanja.
SO ŽŠG vsako leto najkasneje dva meseca pred prvo tekmo v spomladanskem in jesenskem
tekmovalnem obdobju objavi razpis za izvedbo tekmovanj v rednem tekmovalnem sistemu.
Pomladansko tekmovalno obdobje traja od 1. 1. do 31. 7., jesensko od 1. 8. do 31. 12. vsako leto.
Rok za oddajo prijav oz. potrditev izvedbe tekmovanja je 30 dni od datuma razpisa.
O izvajalcu posameznega tekmovanja odloča SO ŽŠG, ki izvajalca izbere na podlagi prejetih prijav. O
izbiri izvajalca mora društva obvestiti v desetih dneh od roka za oddajo prijav.
V kolikor so prispele prijave društev neustrezne ali jih v razpisanem roku ni bilo, odločitev o izvajalcu in
izvedbi tekmovanja prinese SO ŽŠG.
4. člen
(financiranje)
Izvajalec lahko poleg kotizacije, ki jo plačajo udeleženci tekmovanja, pridobi tudi dodatna sredstva iz
naslova donacij ali sponzorskih pogodb za kritje stroškov organizacije in izvedbe tekmovanja in sicer
za:
- najem dvorane,
- priznanja predpisana s tem pravilnikom,
- sojenje skladno s pravili GZS,
- vnos in obdelavo rezultatov,
- napovedovalca in podelitev,
- morebitni prevoz orodja,
- medicinsko pomoč.
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5. člen
(vodstvo tekmovanja)

Vodstvo tekmovanja sestavljata predsednik organizacijskega odbora in vodja tekmovanja.
Vodja tekmovanja je odgovoren za potek tekmovanja v skladu z razpisom in tem pravilnikom, za
ustrezen vnos in obdelavo rezultatov, prav tako mora zagotoviti da je v času ogrevanja in tekmovanja
na prireditvenem prostoru na voljo medicinska pomoč. V roku petih dni mora v pisarno GZS
posredovati poročilo o tekmovanju.
6. člen
(pravica do udeležbe)
Pravico do udeležbe imajo tekmovalke, ki imajo urejeno registracijo na GZS za tekoče leto ter so bile
v razpisanem roku preko aplikacije GZS prijavljene na tekmovanje.
Društva so odgovorna za registracijo svojih tekmovalk v ustreznih kategorijah, pravočasno prijavo
posameznic in ekip na tekmovanje in plačilo kotizacij v razpisanih rokih.
Izvajalec pred pričetkom tekmovanja preveri veljavnost registracije za prisotne tekmovalke in plačilo
kotizacij. V primeru neregistrirane ali neustrezne registracije tekmovalke ali neporavnane kotizacije,
lahko izvajalec društvu zavrne udeležbo tekmovalke na tekmovanju.
Izjemoma lahko izvajalec opravi naknadno prijavo tekmovalke, ko le-ta nadomešča zaradi bolezni
odsotno tekmovalko. Društva so dolžna seznaniti izvajalca o spremembah pri svojih tekmovalkah in
ekipah pred pričetkom tekmovanja za posamezno kategorijo. Izvajalec po pričetku tekmovanja v
aplikaciji ne more več spreminjati sestave ekip in tako ne more odgovarjati za morebitne posledice ne
uvrstitve ekipe.
7. člen
(pravica do udeležbe - tuje državljanke)
Na prvenstvenih tekmovanjih lahko tuje državljanke tekmujejo za svoja društva brez omejitev.
Na Državnem prvenstvu (DP) in Pokalu Slovenije (PS) lahko tuje državljanke nastopijo:
- v ekipni konkurenci, pri tem, da v posamezni ekipi delež tujih državljank ne sme presegati
50%. V tem primeru se rezultati tujih športnic upoštevajo pri ekipni uvrstitvi na DP ali PS. V
nasprotnem primeru se ekipo diskvalificira.
- v posamični konkurenci se tujim državljankam rezultati za tekmovanje na DP in PS ne
upoštevajo. Tekmujejo lahko le izven konkurence.
Društva so dolžna izvajalca DP in PS obvestiti o tekmovalkah – tujih državljankah.

8. člen
(sojenje)

Na tekmovanjih od 1. do 5. stopnje morajo na vsakem orodju soditi 4 sodnice, od katerih je ena
najmanj nacionalna sodnica. Vse morajo imeti izpit za sojenje in potrjeno licenco za tekoče leto.
Vodja sodnic mora biti sodnica z najvišjim sodniškim rangom in je na tekmovanju odgovorna za vse
pritožbe glede sojenja, ki so v skladu s pravilnikom.
Na tekmovanjih od 6. do mednarodne stopnje morajo na vsakem orodju soditi 3 sodnice, ki morajo
imeti nacionalni ali mednarodni sodniški izpit in potrjeno licenco za tekoče leto.
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V primeru vnosa ocen v računalnik na posameznem orodju, glavna sodnica po vsaki menjavi z
administratorko preveri pravilnost vnesenih izhodiščnih ocen in odbitkov.
9. člen
(obdelava rezultatov)
Izvajalec mora zagotoviti ustrezno število kurirjev za prenos sodniških listkov oziroma administratorjev
za vnos ocen v računalnik na posameznem orodju.
Ocena mora biti za vsako tekmovalko javno prikazana s pomočjo table na vsakem posameznem
orodju ali na monitorjih.
Vnos in obdelava podatkov se lahko opravlja ročno ali se računalniško obdela, obvezen pa je vnos
ocen in vseh odbitkov v aplikacijo GZS.
Ob zaključku tekmovanja mora računska komisija posredovati rezultate najkasneje v 15. minutah.
Izvajalec tekmovanja si lahko za potrebe vnosa in prikaza ocen pri GZS izposodi prenosne
računalnike in monitorje.

III. TEHNIČNE ZAHTEVE PRI ORGANIZACIJI TEKMOVANJ
10. člen
(orodje)
Tehnične zahteve pri organizaciji tekmovanj morajo biti v danih možnostih usklajene s tehničnimi
zahtevami Mednarodne gimnastične organizacije ( FIG ) in tehničnimi zahtevami Stopenjskega
tekmovalnega pravilnika za žensko športno gimnastiko za posamezno stopnjo.
Orodje mora biti nepoškodovano in postavljeno tako, da zagotavlja varnost tekmovalkam.
Za doskoke pri preskoku in seskoku z bradlje in gredi od 1. do 3. stopnje, tekmovalka lahko uporabi
dodatno 10 cm visoko mehko blazino, ki jo položi na predpisane blazine za doskok.
Za doskoke pri preskoku in seskoku z bradlje in gredi od 4. do mednarodne stopnje , tekmovalka mora
uporabiti dodatno 10 cm visoko mehko blazino, ki jo položi na predpisane blazine za doskok.
Od 1. do 7. stopnje se lahko parterna sestava izvaja na akrobatski stezi dolgi najmanj 12m in široki
najmanj 2,5 m ali na parternem podiju 12m x 12m.
V mednarodni stopnji se mora tekmovanje na vrtalici zagotoviti najmanj na eni prvenstveni tekmi v
spomladanskem in jesenskem delu tekmovanja ter na Pokalu Slovenije in Državnem prvenstvu.
Izvajalec mora zagotoviti, da se v mednarodni stopnji na preskoku lahko izvede oba predpisana skoka
(čez kup blazin in brez).
11. člen
(tekmovalni prostor)

Tekmovalni prostor mora:
- biti opremljen z ustrezno glasbeno opremo za predvajanje glasbe na USB ključu ter
napovedovanje in druga obvestila gledalcem in udeležencem tekmovanja,
- imeti mora prostor za gledalce , tako da le-ti ne motijo poteka tekmovanja,
- biti v času tekmovanja ustrezno očiščen, primerno razsvetljen in ogret na najmanj 19 stopinj,
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-

imeti na razpolago pomožne prostore; garderobo za tekmovalke, trenerje in sodnice, sobo za
sodniške sestanke,
imeti določen prostor za tekmovalke,ki čakajo na nastop ( klopi, stoli ), za sodniške mize in
stole, za napovedovanje in predvajanje glasbe ter vnos in obdelavo rezultatov.

Tekmovalni prostor in prostor za priznanja morata biti primerno slavnostno okrašena, pripravljen mora
biti zmagovalni oder za podelitev priznanj.
12. člen
(potek tekmovanja)

Tekmovalke prikorakajo v tekmovalni prostor na otvoritev tekmovanja ob glasbeni spremljavi.
Tekmovanje se mora pričeti z nagovorom tekmovalkam.
Izvajalec tekmovanja lahko za otvoritev in zaključno slovesnost pripravi dodaten program.
Menjave orodij potekajo ob glasbeni spremljavi.
Priznanja (pokali, medalje,diplome) se podelijo v skladu z razpisom in tem pravilnikom.

IV. TEKMOVALNE KATEGORIJE
13. člen
Tekmovalne kategorije so razdeljene na osnovno, nadaljevalno in mednarodno raven:
Raven

Osnovna raven

Nadaljevalna stopnja

Mednarodna stopnja
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Kategorija
1. stopnja do 8 let
1. stopnja nad 8 let
2. stopnja do 9 let
2. stopnja nad 9 let
3. stopnja do 10 let
3. stopnja nad 10 let
4. stopnja do 13 let
4. stopnja nad 13 let
5 stopnja
6. stopnja
7. stopnja
Nacionalna stopnja
Mlajše deklice
Starejše deklice
Kadetinje
Mladinke
Članice

Tekmovanje

Mnogoboj na 4 orodjih

Mnogoboj na 3 orodjih

Mnogoboj na 5 orodjih
Mnogoboj na 4 orodjih

14. člen
(združevanje kategorij)
Na mednarodni ravni tekmovalke tekmujejo po starostnih kategorijah in po pravilih, ki so predpisani za
kategorijo.
15. člen
(prestopi v višjo kategorijo)
Prestop v višjo kategorijo je določen z osvojitvijo vnaprej določenega števila točk v mnogoboju,
izraženega v odstotkih od najvišjega predpisanega števila točk na posamezni stopnji.
V osnovni ravni je za napredovanje v višjo kategorijo potrebno v mnogoboju osvojiti:
-

iz 1. v 2. stopnjo 35.00 točk (85,00% točk) od možnih 41.20 točk,
iz 2. v 3. stopnjo 35.40 točk (85,00 % točk) od možnih 41.60 točk,
iz 3. v 4. stopnjo 35.70 točk (85,00 % točk) od možnih 42.00 točk,
iz 4.in 4.13+ v 5. stopnjo 36.00 točk (85,00 % točk) od možnih 42,40 točk,

Če tekmovalka doseže predpisan odstotek točk na eni stopnji lahko prestopi v višjo stopnjo. Ko
tekmovalka v prvi, drugi ali tretji stopnji doseže 93% od maksimalnega števila točk, mora v
naslednjem tekmovalnem obdobju prestopiti v višjo kategorijo.
V nadaljevalni ravni je za napredovanje v višjo stopnjo potrebno v mnogoboju na treh orodjih osvojiti:
-

iz 6. v 7. stopnjo 28.70 točk (85,00 % točk) od možnih 33.80 točk,
iz 7. v nacio. stopnjo 28.80 točk (80,00 % točk) od možnih 36.00 točk.

Za napredovanje iz nacionalne v mednarodno stopnjo ni omejitve.
Za izredni prestop v nižjo ali višjo stopnjo, mora društvo SO ŽŠG podati pisno prošnjo z obrazložitvijo.

V. PRVENSTVENA TEKMOVANJA
16. člen
Prvenstvena tekmovanja se izvajajo na nacionalni ravni in potekajo v vseh kategorijah. Izvajalec ni
dolžan izvesti tekmovanja za vse kategorije.
17.člen
(sistem tekmovanja)
Tekmovanje je ekipno in/ali posamezno.
Ekipo sestavljajo 3 + 2 tekmovalki, v seštevek ekipe na posameznem orodju štejejo tri najvišje ocene.
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VI. POKAL SLOVENIJE IN DRŽAVNO PRVENSTVO
18. člen
(pravica do udeležbe)
Ekipno lahko vsako društvo sodeluje največ z dvema ekipama v posamezni stopnji. Društva lahko s
prošnjo SO ŽŠG zaprosijo za nastop dodatnih tekmovalk.
Posamezno lahko tekmujejo vse tekmovalke, ki so v tekočem letu registrirane pri GZS.
19. člen
(sistem tekmovanja)
Tekmovanje je ekipno in/ali posamezno.
Ekipo sestavljajo 3 + 2 tekmovalki, v seštevek ekipe na posameznem orodju štejejo tri najvišje ocene.

20. člen
(pravila tekmovanja)
Osnovna in nadaljevalna raven tekmujeta po internih pravilih.
Tekmovanje na mednarodni ravni poteka:
-

po pravilniku FIG l - mnogoboj in FIG lll – finale na posameznih orodjih za članice (ČLE) oz.
absolutno kategorijo (ABS), (če v kategoriji ČLE ali MLE tekmuje manj kot 6 tekmovalk )

-

in po pravilniku FIG l – modificiran program – mnogoboj in FIG lll – modificiran program –
finale na posameznih orodjih za MLE.

-

MDE, SDE, KAD tekmujejo po internem pravilniku GZS, vsaka kategorija po predpisanih
pravilih.

21.člen
(uvrstitev v finale)
Finalno tekmovanje poteka samo na mednarodni ravni.
V finale se uvrsti 6 najboljših tekmovalk na posameznem orodju.
V kolikor v posamezni kategoriji na posameznem orodju nastopi manj kot 6 tekmovalk, se finalno
tekmovanje lahko izvede za dve kategoriji skupaj (tekmuje se po težavnosti višje kategorije), oziroma
se finalnega tekmovanja ne izvede. V tem primeru se prve tri posameznice na posameznem orodju
razglasi na osnovi ocen s tekmovanja FIG l.
O načinu izvedbe oziroma ne izvedbe finalnega tekmovanja za posamezne kategorije odloča SO ŽŠG
na predlog predsednika komisije za tekmovanja na osnovi prispelih prijav. O odločitvi obvesti
prijavljena društva z urnikom tekmovanja. V specifičnih situacijah, ko je potrebno spremeniti način
tekmovanja na samem tekmovanju, odloča vodja tega tekmovanja, skladno s Pravilnikom o uradnih
tekmovanjih v ŽŠG GZS.
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VIII. RAZGLASITEV REZULTATOV
22. člen
(prvenstvena tekmovanja)

Razglasitev rezultatov v ekipni konkurenci :
-

1. do 3. mesto; vsaka tekmovalka v ekipi dobi medaljo.

Od 1. do 3. stopnje se za ekipo upoštevajo tekmovalke obeh starosti
Razglasitev rezultatov posamično 1. – nacionalna stopnja:
- 1. do 3. mesto – tekmovalka dobi medaljo,
- vsaka udeleženka tekmovanja dobi darilo
Razglasitev rezultatov posamično mednarodna stopnja:
- 1. do 3. mesto v mnogoboju (4 orodja) – tekmovalka dobi medaljo,
- vsaka udeleženka tekmovanja dobi darilo
Na osnovni ravni se v 1. in 2.,stopnji izvede podelitev ločeno, če je v vsaki od kategorij tekmovanje
zaključilo vsaj 12 tekmovalk.
Pri MDE, SDE in KAD se razglasitev v mnogoboju izvede v vsaki kategoriji ločeno.
Pri članicah in mladinkah se razglasitev izvrši samo v primeru, če so tekmovalke v mnogoboju zbrale
najmanj 38 točk, na preskoku najmanj 10,5 točk, na bradlji najmanj 9,00 točk, na gredi in parterju pa
najmanj 9,5 točk.
23. člen
(Pokal Slovenije in Državno prvenstvo)

1. do nacionalna stopnja:
-

ekipno 1. do 3. mesto; vsaka tekmovalka v ekipi dobi medaljo,
posamično 1. do 3. mesto; tekmovalka dobi medaljo
vsaka udeleženka tekmovanja dobi darilo

Mednarodna raven:
-

ekipno 1. do 3. mesto; ekipa dobi pokal,
posamično 1. do 3. mesto (4 orodja); tekmovalka dobi medaljo.
vsaka udeleženka tekmovanja dobi darilo

Pri MDE, SDE in KAD se razglasitev v mnogoboju in na vsakem orodju izvede v vsaki kategoriji
ločeno.
Pri članicah in mladinkah se razglasitev izvrši samo v primeru, če so tekmovalke v mnogoboju zbrale
najmanj 38 točk, na preskoku najmanj 10,5 točk, na bradlji najmanj 9,00 točk, na gredi in parterju pa
najmanj 9,5 točk.
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24. člen
Ta pravilnik prične veljati 19.1.2019
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