DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE
V RITMIČNI GIMNASTIKI ZA POSAMEZNICE
5. in 6. junij 2021
ORGANIZATOR

Gimnas�čna zveza Slovenije
Koprska ulica 29, 1000 Ljubljana

IZVAJALEC

Klub za ritmično gimnas�ko Šiška
Gunceljska cesta 26, 1000 Ljubljana

DATUM

Sobota in nedelja, 5. in 6. junij 2021

KRAJ

Gimnas�čni center Ljubljana
Koprska ulica 29, 1000 Ljubljana

PRAVICA DO NASTOPA

Registrirane tekmovalke 1. in 2. skupine RG pri GZS za leto 2021,
ki imajo veljavno zdravniško potrdilo ali izjavo staršev (obrazec)
za leto 2021.

COVID

Upoštevani bodo vsi predpisani ukrepi vezani na Covid-19.
Vsi, ki bodo sodelovali na tekmovanju, morajo ime� enega
od spodaj našte�h dokazil:
- nega�vni HAT ali PCR test, ki ni starejši od 48 ur,
- pozi�vni rezultat testa PCR, ki je starejši od 10 dni, vendar
ni starejši kot 6 mesecev,
- potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka
simptomov ni minilo več kot 6 mesecev ali
- potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, skladno s 6. odstavkom
4. člena Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih
programov. Potrebno bo izpolni� tudi obrazec za vstop v dvorano
(seznam celotne ekipe vašega kluba) ter izjavo o predložitvi
verodostojne lis�ne (oboje je priloga tega razpisa).
TEKMOVANJE BO POTEKALO BREZ GLEDALCEV.

PROPOZICIJE

Glej Pravilnik RG 2021.
Vsak klub lahko delegira 2 sodnici.

SODNICE

V primeru premalo prijavljenih sodnic za sestavo sodniške
komisije SO RG delegira dodatne sodnice iz preostalih klubov
ritmične gimnas�ke.
Ko�zacija: 50 € (1. skupina) in 20 € (2. skupina)
Ko�zacijo je potrebno nakaza� do 28. 5. 2021 na:
KRG ŠIŠKA, Gunceljska cesta 26, 1210 Ljubljana Šentvid, SLOVENIJA

KOTIZACIJA

TRR: SI56 0201 0001 1636 116
SKLIC: 05062021, NAMEN: DP posameznice 2021
Klubi, ki ne bodo do predpisanega roka poravnali ko�zacije, ne
bodo vključeni v žreb in ne bodo smeli tekmova�!

PRIJAVE

ŽREB

Ljubljana, 21. 5. 2021

Prijave in glasbo vnesite na
h�ps://rgform.eu/event.php?id_prop=2843
do četrtka, 27. 5. 2021.
Pisne prijave pošljite tudi na e-naslov: info@gimnas�cna-zveza.si.

Žrebanje bo v prostorih Gimnas�čnega centra Ljubljana,
Koprska ulica 29, Ljubljana, v petek, 28. 5. 2021 ob 12. uri.

Vljudno vabljeni!

