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RAZPIS DRŽAVNEGA PRVENSTVA
v ritmični gimnastiki A programa
ORGANIZATOR TEKMOVANJA
IZVAJALEC TEKMOVANJA
DATUM TEKMOVANJA
KRAJ TEKMOVANJA

URNIK TEKMOVANJA
PRAVICA NASTOPA

PROPOZICIJE
SODNICE

PRIJAVE
ŽREBANJE

Gimnastična zveza Slovenije
ŠD Moste
Sobota, 30.5.2009 in nedelja, 31.5.2009
Športna dvorana GIB, Drenikova 32, Ljubljana
Tekmovanje se bo v soboto pričelo ob 9. uri, v nedeljo pa ob 10.uri.
Sobota:
● mnogoboj za KAD, MLE, ČLE
Nedelja:
● mnogoboj MDE (skupinske sestave),
● mnogoboj DE (posamezno),
● finale za KAD, MLE, ČLE.
Natančen urnik bo posredovan naknadno glede na število prijavljenih
tekmovalk.
Registrirane tekmovalke v A programu RG pri GZS, z veljavnim
zdravniškim potrdilom (velja eno koledarsko leto).
● Kadetinje: kolebnica, obroč, žoga, kiji (FIG program);
● Mladinke: kolebnica, obroč, žoga, kiji (FIG program);
● Članice: kolebnica,obroč, žoga, trak (FIG program);
● Mlajše deklice: skupinska sestava – brez rekvizita in s kolebnico
(propozicije SO RG GZS);
● Deklice: brez rekvizita, kolebnica, obroč, žoga (propozicije SO RG
GZS).
Vsako društvo lahko delegira 3 sodnice.
Pisne prijave pošljite na naslov:
gimnastika@siol.net in sdmoste@amis.net
najkasneje do ponedeljka, 25.5.2009 do 14. ure
Ne pozabite navesti:
- ime in priimek tekmovalke (tudi za skupinske sestave)
- sodnice (vsak klub lahko prijavi največ 3 sodnice)
Žrebanje bo v torek, 26.5.2009 ob 10.00 na GZS.

SODNIŠKI LISTI

KOTIZACIJA

9 kopij sodniških listov posredujte na naslov:
ŠD Moste, Proletarska 3, 1000 Ljubljana
najkasneje do srede, 27.5.2009 do 12. ure.
Kotizacija, v katero je že vključen 20 % DDV, mora biti poravnana
pred pričetkom tekmovanja.
Kotizacija znaša:
● Mlajše deklice: 37,5 €;
● Deklice, kadetinje, mladinke in članice 45,00 € .
Znesek nakažite na:
ŠD Moste, Proletarska 3, 1000 Ljubljana
Transakcijski račun: 02012 – 0016697933
Namen: RG – kotizacija za DP

Športni pozdrav,
Gimnastična zveza Slovenije

