ŠD SOKOL BEŽIGRAD in
GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE
razpisujeta
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na 44. Odprtem prvenstvu Bežigrada v skokih z male prožne ponjave
ORGANIZATOR

Gimnastična zveza Slovenije (GZS)

IZVAJALEC

ŠD Sokol Bežigrad

DATUM

Sobota, 6. april 2019, s predvidenim začetkom ob 9.30 uri

KRAJ

Športni center Triglav, Vodovodna 25, Ljubljana.

INFORMACIJE

Preko elektronske pošte: info@sokolbezigrad.si,
ali telefona: 031 629 954 (Jure).

PRIJAVE

Prijavite se preko sistema GZS do vključno petka, 29. marca 2019. Zaradi
kontrole nam pošljite vzporedno prijavo, na naslov: info@sokolbezigrad.si.
Prosimo, da na prijavi navedete elektronski naslov, kamor vam lahko
pošljemo urnik tekmovanja. Kasnejših prijav ne bomo upoštevali.

URNIK

Izdelan bo na podlagi prijav in ga bodo ekipe prejele najmanj tri dni pred
pričetkom tekmovanja. Skupaj z urnikom bodo posredovana tudi obvestila
o tekmovanju.

SODNIKI

Vsak finale sodita dva licencirana in registrirana sodnika pri GZS.

KATEGORIJE

Nastopi 6 finalistov v kategoriji mlajših deklic, mlajših dečkov, starejših
deklic, starejših dečkov, ter po 8 najboljših iz kategorij mladink in članic ter
mladincev in članov.

TEKMOVALNI
PROGRAM

Po pravilniku Gimnastične zveze Slovenije 2016 – Skoki z male prožne
ponjave: redni del (obvezen in trije različni poljubni skoki) in finale (dva
različna skoka).

POKAL
SLOVENIJE

Nastopajo lahko le tekmovalci in tekmovalke, ki so registrirani pri GZS.
V končni rezultat se upošteva rezultat Odprtega prvenstva Bežigrada in
rezultat dodatnih dveh poljubnih skokov iz finalne serije.
Zmagovalec Pokala Slovenije je tekmovalec z najvišjim zbirom točk iz
pokalnih tekmovanj.
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Točkovanje je sledeče:
1. mesto:

25 točk

5. mesto:

13 točk

2. mesto:

20 točk

6. mesto:

11 točk

3. mesto:

17 točk

7. mesto:

9 točk

4. mesto:

15 točk

8. mesto:

8 točk

PRIZNANJA

Prvi trije v posamezni kategoriji prejmejo medalje, prvih šest pa diplome.
Na razglasitvi morajo biti vsi tekmovalci v športni opremi.
Razglasitev skupnega rezultata v Pokalu Slovenije: prvi trije v posamezni
kategoriji prejmejo pokale, prvih šest pa diplome.

OPOMBE

Pri prijavi je potrebno dodati ime in priimek trenerja z opravljeno
trenersko licenco za tekoče leto, ki bo ekipo spremljal. Trener mora biti
registriran pri GZS.
Vsako društvo ali klub lahko uporablja svojo malo prožno ponjavo, ki mora
ustrezati tekmovalnim zahtevam.
Tekmovalci, ki niso registrirani pri GZS, tekmujejo le za OP Bežigrada.

Ljubljana, 15. marec 2019

Vodja organizacijskega odbora:
Jure Kern
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