Gimnastična zveza Slovenije in ŠD Narodni dom Ljubljana
razpisujeta:

POKAL SLOVENIJE V MOŠKI ŠPORTNI GIMNASTIKI 2021

ORGANIZATOR
TEKMOVANJA

GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENMIJE
Koprska 29, 1000 Ljubljana

IZVAJALEC

ŠD Narodni dom
Bleiweisova cesta 25, 1000 Ljubljana

KRAJ

Gimnastični center Ljubljana
Koprska ulica 29, 1000 Ljubljana

DATUM IN URNIK
TEKMOVANJA

Sobota, 15. 5. 2021
Pokal Slovenije v moški športni gimnastiki 2021
Podroben urnik tekmovanja bo objavljen na spletni strani GZS po
končanih prijavah, najpozneje v ponedeljek 10. 5. 2021

KONTAKTNE OSEBE

VODJA ORGANIZACIJE TEKMOVANJA: Igor Ivanuš
Mobilna številka: 040 549 039
Elektronski naslov: igor.ivanus@narodnidom.si

KATEGORIJE IN
PROPOZICIJE MŠG

Starostne kategorije:
- kadetska kategorija – (letnik 2007 - 2011)
- mladinska kategorija – (letnik 2003 - 2006)
- absolutna kategorija – (letnik 2005 in starejši)
Propozicije:
- absolutna kategorija - "Pravilnik FIG" za člane
- mladinska kategorija - "Pravilnik FIG" za mladince
- kadetska kategorija – Tehnični pravilnik za Kadetski pokal
Slovenije, http://www.gimnasticna-zveza.si/wpcontent/uploads/2021/02/Tekmovalni-program-OBVEZNIHVAJ_dec-2019_v-2.3..pdf
RAZGLASITEV REZULTATOV:
FINALA PO ORODJIH (razglasitev na podlagi rezultatov
mnogoboja):
- absolutna kategorija
- mladinska kategorija
- kadetska kategorija

SODNIKI

Sodnike delegira GZS.

PRIJAVA:

Prijave potekajo preko informacijskega sistema Gimnastične zveze
Slovenije. Rok prijave je najkasneje do petka, 7. 5. 2021

KOTIZACIJA:

Kotizacija za nastop na 31. Pokalu Narodnega doma 2021 bo
izračunana na podlagi prispelih prijav. Končna višina zneska
kotizacije za posameznega tekmovalca pa bo znana naknadno po
zaključku prijav. Poravnana mora biti za vse prijavljene tekmovalce
najkasneje do četrtka, 13. 5. 2021 na transakcijski račun izvajalca
ŠD NARODNI DOM, Bleiweisova cesta 25, 1000 Ljubljana, SI56 6100
0002 1918 467. V kolikor ne boste poravnali kotizacij do
določenega datuma, tekmovalci ne bodo imeli pravice nastopa na
tekmovanju.

REGISTRACIJA

Tekmujejo lahko le tekmovalci, ki so registrirani pri GZS za leto
2021. Trenerji in sodniki morajo biti registrirani in imeti veljavno
licenco za leto 2021 pri GZS. Gimnastična zveza ima pravico
preverjanja registracij in licenc za leto 2021.

POGOJI UDELEŽBE

Tekmuje se na lastno odgovornost.
Udeleženci tekmovanja (tekmovalci in trenerji) bodo lahko
nastopili na tekmovanju samo ob predložitvi:
 potrdila zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka
simptomov ni minilo več kot šest mesecev,
 dokazila o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je
starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev
 dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je
od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca
Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca
Moderna najmanj 14 dni oz. od prejema prvega odmerka cepiva
proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
 negativnega rezultata testa na virus SARS-CoV-2 z metodo testa
PCR ali HAG testa, ki ni starejši od 48 ur.
Organizacija hitrih testov bo zagotovljena tudi na samem
prizorišču tekmovanja. Društva, ki bi želela opraviti testiranje v
naši režiji, naj svojo udeležbo in število udeležencev posredujejo
in potrdijo na elektronski naslov vodje tekmovanja do 7. 5. 2021.
Prisotnost gledalcev na tekmovanju ni dovoljena.

