RAZPIS
3. TEKMA ZA POKAL SLOVENIJE
V SKOKIH NA VELIKI PROŽNI PONJAVI
ORGANIZATOR:

Gimnastična zveza Slovenije

IZVAJALEC:

Športno društvo Partizan Renče

DATUM:

Sobota, 6. december 2014 ob 10.0 uri

KRAJ:

Telovadnica OŠ Renče, Trg 32, 5292 Renče

SESTANEK:

Ob 9.30 uri. Telovadnica se za vse tekmovalce in njihove trenerje odpre ob
8.30 uri.

TEKMOVANJE:

Poteka samo v posamični konkurenci. Na tekmovanju lahko nastopijo samo
tekmovalci, ki so registrirani pri GZS.

SODNIKI:

Vsako kategorijo sodijo licencirani in registrirani sodniki pri GZS. Kvalificirane
sodnike bo delegiral izvajalec tekmovanja.

KATEGORIJE:

Mlajše deklice (MDE) rojene 2002‐2004
Mlajši dečki (MDI) rojeni 2002‐2004
Starejše deklice (SDE) rojene 1999‐2001
Starejši dečki (SDI) rojeni 1999‐2001
Mladinke (MLE) in Članice (ČLE) rojene 1994 in starejše
Mladinci (MLI) in Člani (ČLI) rojeni 1994 in starejši

TEKMOVALNO
ORODJE

Tekmovanje bo potekalo na dveh velikih prožnih ponjavah, Eurotramp
Grandmaster 13x13 mm za mlajše kategorije, in Eurotramp Ultimate 4x4 mm za
starejše kategorije.

TEKMOVALNI
PROGRAM:

Po pravilniku Gimnastične zveze Slovenije za ocenjevanje skokov na veliki prožni
ponjavi v obveznih in poljubnih sestavah.

POKAL
SLOVENIJE 2014

Tekmovanje šteje kot 3. tekma za Pokal Slovenije 2014 v skokih na veliki prozni
ponjavi, kjer se upoštevajo rezultati 7. Odprtega prvenstva Bežigrada in rezultati
državnega prvenstva 2014. Najboljših 12 v kategorijah Mladinke in Članice (MLE +
ČLE) in Mladinci in Člani (MLI + ČLI) ter najboljših 6 v mlajših kategorijah (MDE, MDI,
SDE, SDl) se točkuje sledeče:
1. mesto = 25 točk
5. mesto = 13 točk
9. mesto = 7 točk
2. mesto = 20 točk
6. mesto = 11 točk
10. mesto = 6 točk
3. mesto = 17 točk
7. mesto = 9 točk
11. mesto = 5 točk
4. mesto = 15 točk
8. mesto = 8 točk
12. mesto = 4 točke

PRIZNANJA IN
NAGRADE:

Prve trije uvrščeni tekmovalci v vsaki kategoriji prejmejo medalje, prvih šest pa
diplome.
Na razglasitvi rezultatov morajo biti vsi tekmovalci prisotni v športni opremi.

PRIJAVE:

Prijavite se preko sistema GZS. Zaradi kontrole nam pošljite vzporedno prijavo
do vključno petka 28. 11. 2014 na naslov ŠD Partizan Renče, Trg 25, 5292 Renče
ali na e‐naslov sdrence@gmail.com
Naprošamo vas, da na prijavi navedete e‐naslov, na katerega vam lahko
pošljemo urnik tekmovanja. Kasnejših prijav ne bomo upoštevali.

KOTIZACIJA:

Je skupna za obe tekmovanji (Odprto prvenstvo + Pokal Slovenije) in bo
določena na podlagi števila prijav ter bo objavljena skupaj z urnikom. Kotizacijo,
v katero je vključena tudi malica, morajo društva in klubi plačati za vse
prijavljene tekmovalce. Poravnati jo je možno na TTR 04750‐0000749861 pri
Novi KBM področje Nova Gorica ali na blagajni pred začetkom tekmovanja.

URNIK:

Izdelan bo na podlagi prispelih prijav in ga bodo prijavljeni prejeli najmanj dva
dni pred pričetkom tekmovanja.

INFORMACIJE:

Vse dodatne informacije lahko dobite preko e‐pošte borisp@tsc.si ali na telefon
031‐581‐610.

Renče, 18. november 2014

Gimnastična zveza Slovenije

Športno društvo Partizan Renče

Gimnastična zveza Slovenije
Dalmatinova ul. 10 1000 Ljubljana
tel: +386 12566622, fax: +386 12566626, gsm: +386 40256661
e‐naslov.gimnastika@siol.net
www.gimnasticna‐zveza.si

