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47. ODPRTO PRVENSTVO BEŽIGRADA V SKOKIH Z MALE PROŽNE PONJAVE 

IN POKAL SLOVENIJE 

 

DATUM Sobota, 2. april 2022, s predvidenim začetkom ob 9.30 uri 

KRAJ Športni center Triglav, Vodovodna 25, Ljubljana 

INFORMACIJE Preko e-pošte: info@sokolbezigrad.si ali telefona: 031 629 954 (Jure) 

PRIJAVE Prijavite do vključno sobote, 26. marca 2022, na e-naslov: info@sokolbezigrad.si ter 
preko aplikacije GZS. 

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. 

KOTIZACIJA Določena bo glede na število prijav in bo objavljena hkrati z urnikom. 

SODNIKI Vsako kategorijo in finale sodita dva licencirana sodnika GZS.  

TEKMOVALNI 
PROGRAM in 
KATEGORIJE 

Po pravilniku Gimnastične zveze Slovenije 2016 – Skoki z male prožne ponjave: en 
obvezen in trije različni poljubni skoki in po pravilih Pokala Slovenije. Samo 
registrirani tekmovalci se lahko uvrstijo v finale.  

Začetnice in začetniki tekmujejo po pravilniku za šolska tekmovanja za 1. triado (v 
prilogi). V kategoriji začetnikov/začetnic lahko tekmujejo vsi, ki še niso tekmovali 
na OP Bežigrada in med začetniki prejeli medalje. 

PRIZNANJA Začetniki in začetnice tekmujejo le posamezno, vsi prejmejo priznanja, za medaljo 
pa mora skupno število 4 skokov preseči 36 točk.  

Ostale kategorije: prvi trije posamezniki v vsaki kategoriji prejmejo medaljo, od 
četrtega do šestega pa diplomo; prve tri uvrščene ekipe v posamezni kategoriji 
prejmejo pokal. 

OPOMBE Zagotovili bomo ustrezne tekmovalne male prožne ponjave. 

Priznanja in medalje bomo podelili takoj po koncu tekmovanja, po možnosti po 
zaključku posamezne kategorije.  

Upoštevali bomo veljavna navodila glede preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni. 

V primeru zaostritev razmer ali višje sile, si pridržujemo pravico do sprememb 
razpisa. 

Tekmovanja se tekmovalci udeležujejo na lastno odgovornost.   

Ljubljana,  

1. marec 2022 

Natalia Lončar 

vodja organizacijskega odbora 

Matej Pregelj 

predsednik društva 
 

mailto:sd-sokolbezigrad@siol.net
mailto:sd-sokolbezigrad@siol.net

