RAZPISUJETA
DRŽAVNO PRVENSTVO
V SKOKIH Z MALE PROŽNE PONJAVE 2016
DATUM:

Sobota, 30. januarja 2016

KRAJ:

Koper, dvorana Arena Bonifika

ORGANIZATOR:

Gimnastična zveza Slovenije

IZVAJALEC:

Športni klub FLIP PIRAN

KATEGORIJE:

STAROSTNE KATEGORIJE:
 cicibanke in cicibani: 6, 7, 8 let (2008 - 2010), ekipa 4 + 2
 mlajše deklice in mlajši dečki: 9, 10, 11 let (2005 – 2007), ekipa 4 + 2
 starejše deklice in starejši dečki: 12, 13, 14 let (2002 – 2004), ekipa 4 + 2
 mladinke in mladinci: 15, 16 17 let (1999 -2001), ekipa 3 + 2
 članice in člani: 18 let in starejši (1998 in prej), ekipa 3 + 2
 starejše članice: 30 let in starejše (1986 in prej), ekipa* (2+2)
 starejši člani: 40 let in starejši (1976 in prej), ekipa* (2+2)
* ekipa starejših članic/članov je lahko mešana po spolu.
OBVEZNI ELEMENTI:
 cicibanke in cicibani: skok št. 02 – skok raznožno
 mlajše deklice in mlajši dečki: skok št. 03 - skok prednožno raznožno s predklonom,
z rokami dotik prstov na nogah
 starejše deklice in starejši dečki: skok št. 01B – skok stegnjeno z obratom za 360°
 mladinke in mladinci: skok št. 07 – skrčeni salto
 članice in člani: skok št. 07 – skrčeni salto
 starejše-i članice in člani: skok št. 05 – skrčka
Pri mlajših in starejših kategorijah lahko društvo v posamezni kategoriji prijavi največ 3
ekipe. V kolikor društvo prijavi v posamezni kategoriji več ekip, mora biti prva ekipa
popolna. V posamezni kategoriji lahko društvo prijavi do 3 posameznike-ce v mlajših
oz. do 2 v starejših kategorijah oz. do 1 v kategoriji starejših članic in članov.
Tekmujejo lahko samo članice in člani, registrirani pri GZS za leto 2016.
Pravilnik za ocenjevanje skokov z male prožne ponjave (zadnja verzija 4.3.2015)

OMEJITVE:

PRAVILNIK:
PRIZNANJA:

KOTIZACIJA:
PRIJAVE:

INFORMACIJE:

EKIPE: Prve tri uvrščene ekipe v vsaki kategoriji prejmejo pokale, predstavniki teh ekip
pa medalje. Ekipe od 4. do 6. mesta prejmejo diplome.
POSAMEZNIKI: Prvi trije posamezniki-ce v vsaki kategoriji prejmejo medalje, od 4. do 6.
mesta pa diplome.
Klub z največ doseženimi točkami prejme prehodni pokal.
Participacija za udeležbo na tekmovanju bo izračunana na podlagi prijav in jo boste
prejeli skupaj z urnikom tekmovanja.
Prijave do 22. 1. 2015 - preko aplikacije GZS.
Zaradi lažje sestave urnika tekmovanja vas naprošamo, da izvajalcu posredujete tudi
izpolnjeni obrazec informativne vzporedne prijavo, kjer navedete tudi število
tekmovalcev v ekipah. Imena niso potrebna.
Stasja Mehora 041 55 70 70, Jerneja Tratnik Lacovich 051 420 711

