Gimnastična zveza Slovenije
in
Gimnastično društvo Novo mesto
razpisujeta

DRŽAVNO PRVENSTVO 2018
V ŽENSKI IN MOŠKI ŠPORTNI GIMNASTIKI
1. IN 2. DECEMBER 2018
Novo mesto

ORGANIZATOR
IZVAJALEC
KONTAKTNE OSEBE

KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA

Gimnastična zveza Slovenije
Gimnastično društvo Novo mesto
Mateja Zorko – vodja tekmovanja
gimnastika.nm@gmail.com
070 701 696
ŠPORTNA DVORANA LEONA ŠTUKLJA
Šegova ulica 112
8000 Novo mesto
Sobota, 1. 12. 2018
• Državno prvenstvo za tekmovalke 6. – mednarodne
stopnje STS ŽŠG
• Državno prvenstvo za tekmovalce MŠG OV1 – OV5 ,
mladinci in absolutna kategorija
Nedelja, 2. 12. 2018

• Državno prvenstvo za tekmovalke 1.- 5.stopnje STS ŽŠG
KATEGORIJE

Kategorije ŽŠG
1.- mednarodne stopnje ŽŠG:
1. Stopnja (do 8 let in nad 8 let)
2. Stopnja (do 9 let in nad 9 let)
3. Stopnja (do 10 let in nad 10 let)
4. Stopnja
4. 13+ stopnja
5. Stopnja
6. Stopnja
7. Stopnja
nacionalna stopnja
mednarodna stopnja (mlajše deklice, deklice, kadetinje,
mladinke in članice)
Kategorije MŠG:
Obvezne vaje 1
Obvezne vaje 2
Obvezne vaje 3
Obvezne vaje 4
Obvezne vaje 5
Mladinci
Absolutna kategorija

PROPOZICIJE

DP 2018 ŽŠG
•

od 1. – nacionalne stopnje STS ŽŠG:
Tekmuje se po pravilniku »Stopenjski tekmovalni sistem
ŽŠG GZS«.

•

mednarodna stopnja:
•

Mlajše deklice, deklice in kadetinje
Tekmuje se po internem pravilniku za deklice in
kadetinje
• Mladinke
o FIG I modificiran pravilnik za mladinke v
mnogoboju
o FIG III modificirana pravila za preskok - Za finalno
razglasitev je potrebno skočiti dva različna skoka,
lahko iz enakih skupin, vendar različnih številk
skoka
• Članice
o FIG I za mnogoboj
o FIG III za preskok – za finalno razglasitev je potrebno
skočiti dva različna skoka po pravilniku FIG III

DP 2018 MŠG
•
•

PRIZNANJA IN NAGRADE

Obvezne vaje (OV1 – OV5)
Tekmuje se po pravilniku »Tekmovalni pravilnik OBVEZNIH
VAJ«.
Mladinci in absolutna kategorija
FIG program

DP 2018 ŽŠG
• Razglasitev bo potekala v skladu s »Pravilnikom o uradnih
tekmovanjih Gimnastične zveze Slovenije v ženski športni
gimnastiki« (februar 2018)
DP 2018 MŠG:
Razglasitev rezultatov:
• Mnogoboj – obvezne vaje (OV1 – OV5), mladinci,
absolutna kat.
• Ekipno – obvezne vaje (OV1 – OV5)
• Posamezna orodja – obvezne vaje (OV4, OV5), mladinci,
absolutna kategorija

SODNICE IN SODNIKI

Sodnice in sodnike delegira GZS.
Vse sodnice in sodniki morajo biti registrirani pri GZS in morajo
imeti potrjeno licenco za leto 2018.

KOTIZACIJA

Kotizacija znaša 27€ na tekmovalko ali tekmovalca.
Kotizacija mora biti poravnana za vse prijavljene tekmovalce
najkasneje do 29.11.2018.
TRR izvajalca Gimnastično društvo Novo mesto,
številka SI56 02970-0017720804, odprtega pri NLB d.d.

PRIJAVE

Prijave na tekmovanje bodo potekale preko spletne aplikacije
Gimnastične zveze Slovenije, najkasneje do sobote 24. 11.

2018.
PRENOČIŠČA

Možnost prenočitve za sodnice ŽŠG iz sobote na nedeljo.
Prijave na:
gimnastika.nm@gmail.com

URNIK

Urnik tekmovanja bo objavljen v torek, 27.11.2018, na spletni
strani GZS.

REGISTRACIJA

Tekmujejo lahko le tekmovalke in tekmovalci, ki so registrirani
pri GZS za leto 2018.
Trenerji in sodniki morajo biti registrirani in imeti veljavno
licenco za leto 2018 pri GZS.
Gimnastična zveza ima pravico preverjanja registracij in licenc
za leto 2018.

OPOMBE

Glasba za vaje na parterju mora biti na USB ključku.
Tekmuje se na lastno odgovornost.
Vsi tekmovalci imajo prost vstop na:
- spominsko razstavo “Leon”, ki je na ogled v Dolenjskem
muzeju (za spremljevalce velja znižana vstopnina 3 €)
- razstavo fotografij Aleša Fevžarja “Olimpijske igre skozi
objektiv”, ki je na ogled v galeriji Simulaker.

Vodja tekmovanja: Mateja Zorko

