
 
 

Številka: 671-223/2010 - 27 
Datum: 14. 2. 2011 

 
Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu 
 
 
Zadeva: RAZPIS PRVENSTVA OSNOVNIH ŠOL LJUBLJANE 

           V ŠPORTNI GIMNASTIKI 
 

Tekmovanje bo v SREDO, 9. 3. 2011 v telovadnici ŠD MOSTE, Proletarska 3, Ljubljana: 
 
za učenke – začetek ob 9.00. uri, 
 
za učence – začetek ob 17.30 uri. 
 
Za tekmovanja veljajo določila, ki so objavljena v knjižici »ŠOLSKA ŠPORTNA 
TEKMOVANJA ZA ŠOLOOBVEZNE OTROKE ZA ŠOLSKO LETO 2010-2011« na straneh 
7, 8, 9, 10 in 33 in v reviji ŠPORT MLADIH – INFORMATOR 1 na strani 43. 
 
Prijave sprejemamo na spletni strani http://www.timingljubljana.si in 
http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/ 
 
Prijave preko spleta so možne od torka 15. 2. (od 15.00), do petka 4. 3. 2011 (do 24.00). 
 
Urnik tekmovanja bo objavljen po zaključku prijav.  
Izvajalec tekmovanja je: 
ŠD Moste Ljubljana 
Proletarska 3, Ljubljana 
tel: 542 20 80 
e-pošta: sdmoste@amis.net; andraz.bricelj@gmail.com 
 
Pripravil: 
Rafael Plut 
Strokovni sodelavec II 
rafael.plut@ljubljana.si , 08 200 39 07 

      

  

          Marko Lebar       
Vodja odseka za programe športa                 
 
 

                                               Marko Kolenc 
                                      Načelnik  
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ŠPORTNA GIMNASTIKA 
 
 
1. IZVAJALEC 
 
Športno društvo Moste Ljubljana, Proletarska 3, Ljubljana, tel: 542 20 80, 
e-pošta: sdmoste@amis.net 
 
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA 
 
Prvenstvo bo marca 2011, točen datum in kraj bomo sporočili z dodatnim razpisom. 
 
3. PRAVICA NASTOPA 
 
Tekmujejo lahko učenci in učenke osnovnih šol, ki izpolnjujejo pogoje pravil. 

sklep GZS: 

Tekmovalci moške športne gimnastike iz OV 1 in OV 2 lahko tekmujejo v programu 
gimnastike za vse brez omejitev, tekmovalci iz OV 3  in OV 4 pa po 1 letu od njihove zadnje 
tekme v A programu.  

Tekmovalke ženske športne gimnastike od 1. do 5. stopnje lahko tekmujejo v programu 
gimnastike za vse brez omejitev, tekmovalke od 6. do 12. stopnje ter nacionalne in 
mednarodne ravni pa šele po 1 letu od njihove zadnje tekme v STS, od 6. do 12 stopnje. 

 
4. TEKMOVALNA DOLOČILA 
 
- Kategorije: starejši učenci in učenke, letnik 1996 do 1998, 

mlajši učenci in učenke, letnik 1999 do 2001,  
   najmlajši učenci in učenke, letnik 2002 in mlajši, 

- tekmovanje je ekipno in posamično, 
- šola lahko prijavi več ekip, 
- ekipa šteje 4 + 4 tekmovalce, na posameznem orodju lahko nastopijo samo 4 
  tekmovalci, 
- tekmuje se v poljubnih vajah z obveznimi prvinami  
  (literatura: C program gimnastike (2001)). 
 
5. PRIZNANJA 
 
Najboljši trije posamezniki v mnogoboju prejmejo medalje, prve tri ekipe pa priznanja.  
 
6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 
 
Prijave bomo sprejemali na naši prijavnici. 
 
 
C program gimnastike (2001) dobite na Gimnastični zvezi Slovenije, Drenikova 32. 
 

mailto:sdmoste@amis.net

