GIMNASTIČNO DRUŠTVO VRHNIKA
Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika

gd.vrhnika@gmail.com
http://5k.amadeus.si/gd

ORGANIZATOR
TEKMOVANJA

Gimnastična zveza Slovenije

IZVAJALEC
TEKMOVANJA

GD Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika

DATUM
TEKMOVANJA

Sobota, 22. 5. 2021

KRAJ
TEKMOVANJA

Osnovna šola Antona Martina Slomška, Pod Hruševco 33, 1360 Vrhnika

URNIK
TEKMOVANJA

Pričetek predviden ob 10.00 uri.
Natančen urnik bo sporočen naknadno (glede na število prijavljenih ekip).

PRAVICA
NASTOPA

Registrirane tekmovalke v programu 1. in 2. skupine RG pri GZS za leto 2021, ki
imajo veljavno zdravniško potrdilo ali izjavo staršev (priloga).
Kot izvajalec tekmovanja moramo poskrbeti za primeren tekmovalni prostor,
zagotoviti čim bolj nemoteno in regularno izvedbo dogodka ter upoštevati vse
epidemiološke ukrepe, ki so predpisani s strani NIJZ. Od udeležencev
tekmovanja tako pričakujemo strpnost in upoštevanje vseh potrebnih določil.

SODNICE

Vsak klub lahko delegira 2 sodnici. V kolikor klub ne more zagotoviti 2 sodnic,
mora to čim prej sporočiti vodji sodniških aktivnosti. V primeru premalo
prijavljenih sodnic za sestavo sodniške komisije, SO RG delegira dodatne
sodnice iz preostalih klubov ritmične gimnastike.

PROPOZICIJE

1. Skupina:
- Deklice
- Kadetinje/mladinke
- Absolutna kategorija
2. Skupina:
- Deklice
- Kadetinje
- Mladinke
- Absolutna kategorija

ROPOZICIJE
2. Skupina pari/trojice:
- Kadetinje
- Mladinke
- Članice
Mlajše deklice - nastop
Vse ostale podrobnosti tekmovalnih sestav so zabeležene v Tekmovalnem
pravilniku RG 2021.

KOTIZACIJA

Za vse kategorije in obe skupini:
- Pari/trojice: 25€,
- Skupinske sestave: 30€ za vsako sestavo.
Posamezna sredina lahko prijavi maksimalno 3 nastope v kategoriji mlajših deklic.
Izvajalec tekmovanja ima lahko v omenjeni kategoriji neomejeno količino nastopov.
Kotizacija za posamezni nastop znaša 10€ za vsako sestavo.

Kotizacijo je potrebno nakazati do torka, 11. 5. 2020 na:
GD Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika,
TRR: SI56 03100-1001765078,
Namen: RG – Kotizacija za PT 2021 – skupinske sestave.
Klubi, ki ne bodo do predpisanega roka poravnali kotizacije, ne bodo vključeni
v žreb in ne bodo smeli tekmovati !!
PRIJAVE

Pisne prijave pošljite na e-naslova: info@gimnasticna-zveza.si in
spelajilek@gmail.com do nedelje, 9. 5. 2021.

GLASBA

Glasbe za tekmovalne sestave (zgolj v mp3 zapisu) pošljite na mail:
jerina.peter@gmail.com.
Glasba mora biti posredovana za VSAKO sestavo, četudi se glasbe
ponavljajo. Poimenovanje mp3 datotek mora biti:
Za 1. skupino:
- 1skupina_ kategorija_ime ekipe(dopiši tudi številko ekipe),
Za 2. skupino:
- 2skupina_kategorija_ par_troj_ime ekipe(dopiši tudi številko ekipe),
- 2skupina_kategorija_ skup_ime ekipe(dopiši tudi številko ekipe).
Kot organizatorji si prizadevamo za kvalitetno izvedbo tekmovanja, zato opozarjamo
na nujnost, da ima vsaka tekmovalna sestava svoj zapis tudi na CD-ju ali USB ključku
in sicer v osnovnem avdio formatu.

ŽREB

Žrebanje bo v prostorih Zavoda Ivana Cankarja, Tržaška 25, 1360 Vrhnika, dne v
sredo, 12. 5. 2021 ob 10.30 uri.

Lep športni pozdrav!

GD Vrhnika

