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RAZPIS
DRŽAVNEGA PRVENSTVA V AKROBATIKI
C PROGRAM- 2008
DATUM:

SOBOTA 29. 11. 2008

KRAJ:

Športna dvorana Osnovne šole Antona Ukmarja v Kopru ( na Markovcu)

ORGANIZATOR:
IZVAJALEC:

Gimnastična zveza Slovenije
Športni klub Flip Piran

KATEGORIJE:

Starostne kategorije:
2000 in mlajši – cicibanke in cicibani
ekipa ( 4+2 )
1997 – 1999 – mlajše deklice in dečki ekipa ( 4+2 )
1994 – 1996 – starejše deklice in dečki ekipa ( 4+2 )
1990 - 1993 – mladinke in mladinci
ekipa ( 3+2 )
1989 – in starejši - članice in člani
ekipa ( 3+2 )
OBVEZNI ELEMENTI:
cicibanke: preval naprej( 04 )
cicibani: preval naprej ( 04 )
mlajše deklice: stoja na rokah ( 15 )
mlajši dečki: preval nazaj v stojo razkoračno ( 12 )
starejše deklice, mladinke– premet naprej (št. 29)
starejši dečki in mladinci – premet naprej (št. 29)
članice: premet v stran ( 23 )
člani: preval naprej letno ( 05 )

OMEJITVE:

TEKMOVALNI
PROGRAM:

Pri mlajših in starejših kategorijah lahko društvo v posamezni kategoriji prijavi največ 3
ekipe (1 ekipa mora biti popolna) in 3 posameznike-ce. V starejših kategorijah mladink in
članic- mladincev, članov pa društvo lahko prijavi 3 ekipe (ena mora biti popolna) in največ
2 posameznika-ci.

Glej C PROGRAM GIMNASTIKE 2001

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, od 4. do 6. mesta pa diplome.

PRIJAVE:

Prijave pošljite do 20. 11. 2008
PORTOROŽ, fax ali E-mail..

na naslov ŠK FLIP PIRAN, Fazanska 1, 6320

Zaradi lažje sestave urnika tekmovanja vas naprošamo, da v kolikor ekipa ni
popolna, poleg navedete tudi število tekmovalcev/k, ki sestavljajo ekipo.
gsm. : 041-55 70 70

!
PARTICIPACIJA:

fax : 056776513

e-mail: flip.piran@siol .net

Naprošamo vas, da na prijavi navedete številko faxa na katerega vam lahko pošljemo urnik
tekmovanja oz. e-mail naslov. Na prijavi obvezno vpišite vse vaše podatke za pravilno
izstavljen račun.
Participacija za udeležbo na tekmovanju bo izračunana na podlagi prijav in jo boste prejeli
skupaj z urnikom tekmovanja.
NA TEKMOVANJU LAHKO NASTOPIJO REGISTRIRANI TEKMOVALCI IN
TEKMOVALKE V C PROGRAMU GIMNASTIKE.

Športni pozdrav!
Gimnastična zveza Slovenije

PRIJAVA NA
DRŽAVNO PRVENSTVO V ŠPORTNI GIMNASTIKI
C PROGRAM ( upoštevali bomo samo pravilno izpolnjene prijavnice)
DRUŠTVO
NASLOV
TELEFON
FAX
E-MAIL
NA DP V ŠPORTNI GIMNASTIKI PRIJAVLJAMO NASLEDNJE EKIPE IN
POSAMEZNIKE:
SPREMLJAL JIH BO TRENER-KA: (prosim obvezno navedite)
_____________________________________
Še nekaj sklepov zadnjih sestankov SO SG:
1. Pri prijavi je potrebno dodati ime in priimek trenerja, ki bo ekipo spremljal in mora
imeti opravljeno trenersko licenco za tekoče leto.
2. Seznam tekmovalcev registriranih pri GZS mora vsak klub prinesti s seboj
3. Poleg obvezne športne opreme tekmovalcev, mora za primerno opremo poskrbeti tudi
trener, ki ekipo spremlja ( kavbojke so izključene)

