RAZPIS
DRŽAVNEGA PRVENSTVA V AKROBATIKI
Ljubljana, 5. 12. 2015
DATUM:

Sobota, 5. december 2015

KRAJ:

ŠC Gib Šiška, Drenikova 32, 1000 Ljubljana

ORGANIZATOR:
IZVAJALEC:

Gimnastična zveza Slovenije
Športno društvo Narodni dom

KATEGORIJE:

STAROSTNE KATEGORIJE:
2007 - 2009
cicibanke in cicibani
ekipa (4 + 2)
2004 – 2006
mlajše deklice in dečki ekipa (4 + 2)
2001 – 2003
starejše deklice in dečki ekipa (4 + 2)
1998 – 2000
mladinke in mladinci
ekipa (3 + 2)
1997 in starejši
članice in člani
ekipa (3 + 2)
1985 in starejše
starejše članice
ekipa (2 + 2)
1975 in starejši
starejši člani
ekipa (2 + 2)
Ekipa je pr starejših članicah in članih lahko mešana po spolu.
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 in mladinke – premet naprej (29)
 starejši dečki in mladinci – premet naprej (29)
 članice in starejše članice: premet v stran (23)
 člani in starejši člani: preval naprej letno (05)

TEKMOVALNI
PROGRAM:

C PROGRAM GIMNASTIKE 2001 + dodatek.

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 so možne preko spletne aplikacije GZS do 27. 11. 2015. Prosimo, da pošljete tudi
vzporedno prijavo s številom ekip, številom tekmovalcev v ekipi in posameznikov v
posameznih kategorijah (imena niso potrebna) na nusa.jarc@narodnidom.si.

INFORMACIJE:

Nuša Jarc 041 881 164, nusa.jarc@narodnidom.si

KOTIZACIJA:

Ekipa: 50€
Posameznik: 18€

OPOMBE:

Ogrevanje bo potekalo v spodnji dvorani. Tekmovanje bo za mladince, mladinke, članice in člane
izvedeno na akrobatski stezi, za mlajše kategorije pa na parterju. Starejše članice in člani tekmujejo
izven konkurence (rezultat ne šteje za državno prvenstvo in prehodni pokal) in jih prijavite samo
preko maila. Starejše članice lahko tekmujejo v enotnih majicah in hlačah ali v dresih.

NA TEKMOVANJU LAHKO NASTOPIJO SAMO REGISTRIRANI TEKMOVALCI IN TEKMOVALKE PRI GZS.

