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RAZPIS
POKAL SLOVENIJE V RITMIČNI GIMNASTIKI in DRŽAVNO PRVENSTVO V
SKUPINSKIH SESTAVAH ZA DEKLICE, KADETINJE in MLADINKE
Organizator tekmovanja
Izvajalec tekmovanja

Gimnastična zveza Slovenije
KRG Narodni dom LJ

Datum tekmovanja

8. 11. 2009

Kraj tekmovanja

Dvorana Krim na Galjevici

Urnik tekmovanja

Pričetek ob 10. uri. Natančen urnik bo sporočen naknadno.

Pravica nastopa

Registrirane tekmovalke v A programu RG pri GZS.

Propozicije

Ekipno klubsko tekmovanje
1. ČLE+ MLE+KAD – rojene 1997 in starejše
klub lahko prijavi neomejeno število ekip. Ekipo sestavljajo 3 - 5
tekmovalk (posamezna tekmovalka največ 2 sestavi) v zaporedju
kolebnica, obroč, žoga, kiji, trak.
2. DE+ MDE – rojene 1998 in mlajše
klub lahko prijavi neomejeno število ekip. Ekipo sestavljajo 3 – 4
tekmovalke (posamezna tekmovalka največ 2 vaji) v zaporedju sestava
brez rekvizita, kolebnica, obroč in žoga.
Skupinske sestave
1. kategorija DE 1998 in mlajše: skupinska sestava s kolebnico (4 – 6
tekmovalk in skupinska sestava s trakovi z obveznimi elementi
2. kategorija KAD + MLE letnik 94 – 97 (2 – 5 tekmovalk) v sestavi s
trakom po pravilniku UEG.
Individualno
Kandidatke za mladinsko evropsko prvenstvo: 4 rekvizite
(kolebnica,obroč,žoga,kiji)

Sodnice
Kotizacija

Prijave
Sodniški listi

Vsak klub delegira tri sodnice. Če klub ne bo mogel zagotoviti treh sodnic,
mora to čim prej sporočiti predsednici sodniške komisije.
Skupinske sestave – 30 € (z DDV)
Ekipe – ČLE+ MLE+KAD – 45 € (z DDV); DE+ MDE – 35 € (z DDV)
Individualke Kotizacijo je potrebno nakazati na TRR: 02053-0010794153
Pisne prijave pošljite na naslov: gimnastika@siol.net do petka, 30.10.2008.
Žreb bo v ponedeljek, 2.11.08 ob 12 uri na GZS.
Sodniške liste (5 kopij) morate poslati do 2. 11. 2008 na naslov KRG
Narodni dom, oziroma prinesti s seboj na žrebanje na GZS .

Športni pozdrav,
Gimnastična zveza Slovenije

