RAZPIS DRŽAVNEGA PRVENSTVA
V SKOKIH NA VELIKI PROŽNI PONJAVI IN 1. TEKME ZA PS
DATUM:

Sobota, 18.04.2015, s pričetkom ob 10,00 uri.
Pričetek splošnega ogrevanja ob 09.00 uri.

KRAJ:

Športna dvorana Gimnazije Moste, Zaloška 49, 1000 Ljubljana

INFORMACIJE:

andraz.bricelj@gmail.com ali preko telefona (041) 574 913

PRIJAVE:

Prijavo izvedite preko spletne aplikacije GZS do vključno 12.04.2015
Prosimo tudi za vzporedno prijavo na e-mail: andraz.bricelj@gmail.com
KASNEJŠIH PRIJAV NE BOMO UPOŠTEVALI !!
Naprošamo vas, da na prijavi navedete elektronski naslov na katerega vam
lahko pošljemo urnik tekmovanja.

URNIK:

Izdelan bo na podlagi prijav in ga bodo društva prejela najkasneje do
14.4.2015. Skupaj z urnikom bodo posredovana tudi obvestila o
tekmovanju.

KATEGORIJE:






OMEJITVE:

Cicibani in cicibanke na tekmovanju ne smejo nastopiti.
Tekmovalec/ka lahko tekmuje samo v svoji starostni kategoriji.

TEKMOVALNI
PROGRAM:

mlajše deklice in dečki, (9,10,11 let)
starejše deklice in dečki, (12,13,14 let)
mladinke in mladinci, (15,16,17)
člani in članice, (18 let dalje)

ekipa ( 4+2 )
ekipa ( 4+2 )
ekipa ( 3+2 )
ekipa ( 3+2 )

PRAVILNIK VPP SLOVENIJA 2014 (glej prilogo)

PRIZNANJA:

Prve tri uvrščene ekipe v vsaki kategoriji prejmejo pokale, predstavniki teh
ekip pa medalje. Ekipe od 4. do 6. mesta prejmejo diplome.
Prvi trije posamezniki-ce v vsaki kategoriji prejmejo medalje in diplome, od
4. do 6. mesta pa samo diplome.

KOTIZACIJA:

Kotizacija za udeležbo na tekmovanju bo izračunana na podlagi prijav in jo
boste prejeli skupaj z urnikom tekmovanja.

TEKMOVANJE:

Poteka v ekipni in posamični konkurenci. Tekmujejo lahko samo
registrirani tekmovalci-ke v programu »Akrobatike« pri GZS.
TEKMOVANJE ŠTEJE TUDI KOT 1. TEKMA ZA PS
Športni pozdrav!

PRIJAVA NA DRŽAVNO PRVENSTVO
V SKOKIH NA VELIKI PROŽNI PONJAVI
DRUŠTVO
NASLOV
TELEFON
E-MAIL
NA DP V SKOKIH NA VELIKI PROŽNI PONJAVI PRIJAVLJAMO NASLEDNJE
EKIPE IN POSAMEZNIKE:
Zaradi lažje sestave urnika tekmovanja vas naprošamo, da v kolikor ekipa ni popolna, poleg
navedete tudi število tekmovalcev/k, ki sestavljajo ekipo.
DEČKI
MDI SDI MLI ČLI DEKLICE
MDE SDE MLE ČLE –
ŠTEVILO TRENERJEV:

