GIMNASTd.o.o.

DRUŠTVA GZS

Gimnastična zveza Slovenije
razpisuje

POKAL SLOVENIJE V MOŠKI IN ŽENSKI ŠPORTNI GIMNASTIKI
DATUM:

15. 4. 2012

KRAJ :

Športna dvorana Ruše, Šolska ulica 16a, Ruše.

ORGANIZATOR :

Gimnastična zveza Slovenije in Gimnast d.o.o.

IZVAJALEC:

Športno društvo Ruše

KATEGORIJE IN PROPOZICIJE :
 MŠG :
Kategorije:
1. ABSOLUTNA KATEGORIJA

tekmovalci stari 15 let in več

Propozicije:
Na tekmovanju za Pokal Slovenije se tekmuje po pravilih:
 FIG I – člani,
 FIG prilagojen – mladinci in kadeti.
Tekmuje se v mnogoboju in na posameznih orodjih. Rezultati na posameznih orodjih bodo razglašeni
na osnovi tekmovanja v mnogoboju. Za končni rezultat na preskoku je potrebno skočiti dva skoka.
 ŽŠG :
Kategorije:
1. ABSOLUTNA KATEGORIJA

ČLANICE, rojene 1996 in starejše
MLADINKE, rojene 1997 in 1998

Propozicije:



ABS, tekmujejo po pravilniku FIG I – mnogoboj,
Tekmovalke, ki kandidirajo za uvrstitev na preskoku morajo skočiti dva skoka po
pravilniku FIG III.
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Pravica udeležbe na Pokalu Slovenije:
Posamezno:
Tekmujejo lahko vse tekmovalke rojene 1998 ali kasneje, ki so registrirane v letu 2012.
SO ŽŠG je odločil, da bo tekmovanje za Pokal Slovenije potekalo le en dan in se finalnega
tekmovanja ne izvede. V tem primeru se prve tri posameznice na posameznem orodju
razglasi na osnovi ocen s tekmovanja FIG I.
Trenerje prosimo, da nas obvestijo poimensko o tekmovalkah, ki bodo nastopila v mnogoboju, ter
poimensko o tekmovalkah na posameznih orodij z pripisom orodja na katerem bodo tekmovala.
SODNICE/KI :

Sodnice in sodnike delegira GZS.

KOTIZACIJA :

Kotizacija, v katero je že vključen DDV, znaša 25€ na tekmovalca/ko.
Kotizacija mora biti poravnana do četrtka 12.4.2012, na račun Športnega
društva Ruše 04515-0000663018 in velja kot potrditev prijave na Pokal
Slovenije.

POZOR: Tekmovalke, ki bodo 14.4.2012, tekmovale na Pokalu Ruš in naslednji dan 15.4.2012
na Pokalu Slovenije (na obeh tekmovanjih) plačajo le eno kotizacijo v znesku 25 €.
V kolikor ne boste poravnali kotizacije do določenega datuma, tekmovalci/ke
ne bodo imeli pravice nastopa na tekmovanju.
PRIJAVE:

Prijave nam posredujte do torka, 10. aprila 2012, do 12. ure, na priloženem
obrazcu (v prilogi) na elektronski naslov: sdruse@krs.net in
gimnastika@siol.net. Seznam prijavljenih tekmovalk in tekmovalcev bo
objavljen na spletnih straneh Gimnastične zveze Slovenije.

URNIK:

Urnik tekmovanja bo razposlan in objavljen na spletni strani v sredo,
11.4.2012.

REGISTRACIJA:

Tekmujejo lahko le tekmovalke in tekmovalci, ki so registrirani pri GZS
za leto 2012. Trenerji in sodniki morajo biti registrirani in imeti veljavno
licenco za leto 2012 pri GZS. Gimnastična zveza bo preverjala licence in
registracije.

Tekmuje se na lastno odgovornost.

Športni pozdrav,
GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE
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