RAZPIS TEKMOVANJA V AKROBATIKI ZA OSNOVNE ŠOLE ZA
ŠOLSKO LETO 2021/22

ZSRS Planica in Gimnastična zveza Slovenije sta s strani NIJZ prejeli soglasje
za izvedbo šolskih tekmovanj v gimnastiki. Kot zmeraj bomo prvo izvedli
tekmovanje v akrobatiki.
Tekmovalne kategorije:
- učenci in učenke, letnik 2013 in mlajši
- učenci in učenke, letnik 2012, 2011, 2010
- učenci in učenke, letnik 2009, 2008, 2007
Tekmovanje je ekipno in posamično. Šola lahko prijavi v posamezni kategoriji
maksimalno 2 ekipi ( 10 tekmovalcev ali tekmovalk). Ekipa šteje 4 + 1
tekmovalce / - ke.
Tekmovalne skupine:***
1.
2.
3.
4.

SKUPINA (Maribor, Koroška, Pomurje in Podravje)
SKUPINA (Domžale, Grosuplje, Gorenjska in Ljubljana)
SKUPINA (Celje, Velenje, Posavje, Dolenjska in Podravje)
SKUPINA (Notranjska, Obala in Goriška)

Na finalno tekmovanje se uvrstita dve najboljši ekipi iz posamezne skupine in
trije najboljši posamezniki-ce, ki niso člani uvrščenih ekip. Na finale se lahko
uvrsti le ena ekipa posamezne šole v vsaki kategoriji.
***V primeru malega števila prijav v posameznih območnih skupinah bomo po
dve skupini združili ali organizirali le finalno tekmovanje. Datume tekmovanj
bomo določili na podlagi prijav in v dogovoru z šolo izvajalko.

Prijavo izvedite preko prijavne aplikacije za ŠŠT. Rok za prijavo je 5.11.2021.
Tekmovalni program vsebuje obvezno prvino in tri poljubne iz preglednice
prvin, ki so objavljene na spletni strani – Šport mladih ter spletni strani GZS.
Obvezne prvine:
- učenci in učenke letnik 2013 in mlajši: preval naprej
- učenci in učenke letnik 2012 – 2010: preval nazaj raznožno
- učenci in učenke letnik 2009 – 2007: premet v stran
Tekmovanje bo potekalo na blazinah. Vodje ekip naprošamo, da bodo ekipe v
enotni športni opremi, ki je primerna za športno panogo.
Ob upoštevanju splošno znanih trenutnih ukrepov in priporočil NIJZ bomo
zaradi zmanjšanja možnosti širjenja virusa in mešanja nastopajočih na
tekmovališču tekmovanja izvedli po protokolu, ki ga bo določil izvajalec
tekmovanja.

Športni pozdrav!

Koordinator ŠŠT v gimnastiki
Aleksander Šajn

