GIMNAST d.o.o.

Datum: 21.3.2013

RAZPIS 3. PRVENSTVENE TEKME RG
V A1 PROGRAMU
ORGANIZATOR TEKMOVANJA Gimnastična zveza Slovenije
ŠZ Bor Trst
IZVAJALEC TEKMOVANJA
Nedelja, 21. april 2013
DATUM TEKMOVANJA
Stadion 1. maja,
Vrdelska cesta (Strada di Guardiella) 7,
34128 Trst (Trieste),
Italija
KRAJ TEKMOVANJA
Ob 10. uri.
PRIČETEK TEKMOVANJA
Posredovan bo naknadno glede na število prijavljenih tekmovalk.
Dopoldan skupinske sestave, popoldan individualni program.
URNIK TEKMOVANJA
Glej nacionalni pravilnik dela A1 programa za leto 2013.
KATEGORIJE in PROGRAM
Do četrtka, 4. 4. 2013 do 12. ure.
Prijave v spletno aplikacijo GZS
IN po elektronski pošti (obrazec v prilogi) na naslova:
gimnastika@siol.net in ritmika@gmail.com
Ne pozabite navesti:
- ime in priimek tekmovalke (tudi za skupinske sestave ter pare
oz. trojice)
- rekvizit
- ime in priimek sodnic (vsak klub lahko prijavi največ 2 sodnici)
Sodnice se lahko prijavijo za sojenje posameznega dela tekmovanja
(dopoldanski – skupinski del in popoldanski – individualni del).
PRIJAVE
Žrebanje štartne liste bo v ponedeljek, 8. 4. 2013 ob 13:30 na GZS.
ŽREBANJE
Registrirane tekmovalke v A1 programu ritmične gimnastike pri GZS,
ki imajo (pred pričetkom tekmovanja dostavljeno) veljavno zdravniško
potrdilo ali pristopno izjavo k tekmovanju (priloga).
PRAVICA NASTOPA
5 kopij posredujete na
GZS,
Dalmatinova ul. 10,
1000 Ljubljana,
najkasneje do petka, 12.4. 2013 do 12. ure.
SODNIŠKI LISTI

KOTIZACIJA

Kotizacija (že vključen 20 % DDV), ki mora biti poravnana pred
pričetkom tekmovanja znaša za:
- Skupinsko sestavo: 25,04 €
- Individualno sestavo: 12,52 €
- Pare in trojice: 25,04 €
Znesek nakažite na račun:
Športno združenje Bor,
Strada di Guardiella/Vrdelska cesta 7 – 34128 Trieste/Trst, Italija
bančne koordinate: Zadružna Kraška Banka Trst;
koordinate IBAN IT23J0892836491010000012314;
coordinate BIC (Swift): CCTSIT2TXXX

SANKCIJE

- Prepozna prijava tekmovalk na tekmovanje:
plačilo dvojne kotizacije,
- Prepozno dostavljeni sodniški listi:
dodatno se plača še polovična kotizacija na posamezno tekmovalko.

Športni pozdrav,
Za ŠZ BOR TRST
Maja Gradinjan
in
Gimnastična zveza Slovenije

