Gimnastična zveza Slovenije
in Gimnastično društvo Novo mesto
razpisujeta

DRŽAVNO PRVENSTVO V SKOKIH Z MALE PROŽNE PONJAVE
2018

ORGANIZATOR
IZVAJALEC
KONTAKTNE OSEBE

Gimnastična zveza Slovenije
Gimnastično društvo Novo mesto
Franc Herzmansky – vodja tekmovanja
041 367 430 ali herzmansky@gmail.com
Mateja Zorko – dodatne informacije
070 701 696 ali gimnastika.nm@gmail.com

KRAJ IN DATUM ter URA
PRIČETKA TEKMOVANJA

ŠPORTNA DVORANA LEONA ŠTUKLJA
Šegova ulica 112
8000 Novo mesto

Sobota, 3. 2. 2017 ob 9.30 uri
POTEK TEKMOVANJA

STAROSTNE KATEGORIJE

PRAVICA DO NASTOPA

OMEJITVE

PRAVILNIK

PRIZNANJA

 Državno prvenstvo v skokih z male prožne ponjave za
vse kategorije
Sestanek s trenerji bo ob 9.00 uri, takoj za tem bo sledil
sestanek sodnikov.
Garderobe in telovadnica se za vse trenerje in njihove
tekmovalce odpre že ob 8.00 uri.
Tekmovanje bo potekalo na 4 tekmovalnih stezah.
Za ogrevanje bo na voljo ločen prostor, kjer bosta dodatni
ogrevalni stezi.
‐ cicibanke in cicibani: 6, 7, 8 let
(2010 ‐ 2012), ekipa 4 + 2
‐ mlajše deklice in mlajši dečki: 9, 10, 11 let
(2007 – 2009), ekipa 4 + 2
‐ starejše deklice in starejši dečki: 12, 13, 14 let
(2004 – 2006), ekipa 4 + 2
‐ mladinke in mladinci: 15, 16 17 let
(2001 ‐2003), ekipa 3 + 2
‐ članice in člani: 18 let in starejši
(2000 in starejši), ekipa 3 + 2
‐ starejše članice: 30 let in starejše
(1988 in starejši), ekipa* (3+2)
‐ starejši člani: 40 let in starejši
(1977 in starejši), ekipa* (3+2)
* ekipa starejših članic/članov je lahko mešana po spolu. Če
tekmovalcev in tekmovalk ne bo dovolj se kategorija SČLE in
SČLI združita.
Tekmujejo lahko le tekmovalke in tekmovalci, ki so registrirani v
panogi akrobatika pri GZS za leto 2018. Trenerji morajo biti
registrirani in imeti veljavno licenco za leto 2018 pri GZS.
Gimnastična zveza Slovenije ima pravico preverjanja registracij
in licenc za leto 2018.
Posamezno društvo lahko v posamezni kategoriji prijavi največ
tri ekipe. V kolikor društvo prijavi v posamezni kategoriji več
ekip, mora biti vsaka predhodna ekipa popolna.
PRAVILNIK ZA OCENJEVANJE SKOKOV Z MALE PROŽNE
PONJAVE, objavljen na spletni strani GZS (zadnja verzija
september, 2016)
EKIPE: Predstavniki prvih treh ekip v vsaki kategoriji prejmejo
medalje. Ekipe od 4. do 6. mesta prejmejo diplome.
POSAMEZNIKI: Prvi trije posamezniki/‐ce v vsaki kategoriji

SODNICE IN SODNIKI

KOTIZACIJA

prejmejo medalje, od 4. do 6. mesta pa diplome.
Na razglasitvi rezultatov morajo biti vsi tekmovalci prisotni v
športni opremi.
DRUŠTVO ali KLUB Z NAJVEČ DOSEŽENIMI TOČKAMI prejme
prehodni pokal.
Vsako kategorijo sodita dva sodnika oz. sodnici, vse sodnice in
sodniki morajo biti registrirani pri GZS in morajo imeti potrjeno
licenco za leto 2018.
Višina kotizacije bo določena na podlagi števila prijav ter bo
objavljena skupaj z urnikom. Kotizacija, v katero je vključena
tudi malica, mora biti poravnana za vse prijavljene tekmovalce
in tekmovalke najkasneje do 2. 2. 2018 na TRR izvajalca
Gimnastično društvo Novo mesto, Župančičevo sprehajališče 1,
8000 Novo mesto, številka

TRR: SI56 02970‐0017720804 pri NLB
PRIJAVE
URNIK
REGISTACIJA

OPOMBE

Prijave do 26. 1. 2018 ‐ preko aplikacije GZS.
Urnik po pripravljen po zaključku prijav in bo objavljen na
spletnih straneh GZS najmanj 3 dni pred pričetkom tekmovanja.
Vse tekmovalke in tekmovalci morajo biti registrirani za leto
2018 do 25. 1., ne glede na to, da je registracija tekmovalk in
tekmovalcev pri GZS možna do 31. 1.. Neregistrirane
tekmovalke in tekmovalce ne boste mogli prijaviti na
tekmovanje preko aplikacije GZS.
Za doskočne blazine se bodo uporabljale blazine AAI in SPIETH.
Vsako društvo ali klub lahko uporablja svojo malo prožno
ponjavo, ki mora ustrezati tekmovalnim zahtevam in je na voljo
drugim društvam.
Tekmuje se na lastno odgovornost.
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