
 

 

 

Številka: 671-126/2014-54 

Datum: 15. 5. 2015 

 

 

Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu 

 

 

Zadeva: Razpis prvenstva osnovnih šol Ljubljane v športni gimnastiki 

 

Tekmovanje bo v četrtek, 11. 6. 2015 v telovadnici ŠD Moste, Proletarska 3, Ljubljana: 

11. 6. 2015, za učenke – ogrevanje ob 8.00, začetek ob 9.00 uri, 

11. 6. 2015, za učence – ogrevanje ob 13.00, začetek ob 14.00 uri (možen je zamik pričetka glede na 

potek tekmovanja učenk – števila nastopajočih). 

 

Tekmovalna določila in pravila so objavljena v knjižici »Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne 

otroke, šolsko leto 2014-2015« ter »Informator 1, 2014/2015«. 

 

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 19. 5. (od 15.00) do 5. 6. 2015 (do 24.00). 

 

Urnik tekmovanja bo objavljen po zaključku prijav.  

Pri izvajalcu tekmovanja dobite vse informacije o pravilih in poteku tekmovanja: 

ŠD Moste Ljubljana 

Proletarska 3, Ljubljana 

tel: 041 574 913 

e-pošta: sdmoste@amis.net; andraz.bricelj@gmail.com 
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ŠPORTNA GIMNASTIKA 
 

 
1. IZVAJALEC 
 
Športno društvo Moste, Proletarska cesta 3, Ljubljana 

Tel: 01 542 20 80 

e-pošta: sdmoste@amis.net 
 
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA 
 
Prvenstvo bo februarje ali marca 2015, točen datum in kraj bomo sporočili z dodatnim 
razpisom. 
 
3. PRAVICA NASTOPA 
 
Tekmujejo lahko učenci in učenke osnovnih šol, ki izpolnjujejo pogoje pravil. 
 
4. TEKMOVALNA DOLOČILA 
 
- Kategorije:- starejši učenci in učenke, letnik 2001 do 2002, 
         - mlajši učenci in učenke, letnik 2003 do 2005,  

          - najmlajši učenci in učenke, letnik 2006 in mlajši, 
- tekmovanje je ekipno in posamično, 
- šola lahko prijavi več ekip, 
- ekipa šteje 4 + 1 tekmovalca, na posameznem orodju lahko nastopijo samo 4 
  tekmovalci, 
- tekmovalni program je na voljo v pisarni Gimnastične zveze Slovenije. 
 
5. PRIZNANJA 
 
Najboljši trije posamezniki v mnogoboju prejmejo medalje, prve tri ekipe pa priznanja.  
 
6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 
 
Prijave bomo sprejemali na naši prijavnici. 

 

Pravilnik dobite na Gimnastični zvezi Slovenije, Drenikova 32, oziroma povezavah:  

 

http://issuu.com/revija.gimnastika/docs/pravilnik_gzs_2012_v3 

 

http://www.gimnasticna-zveza.si/Publikacija/Pravilnik-za-tekmovanja-v-mnozicnih-

programih-Gimnasticne-zveze-Slovenije.aspx 
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