DRŽAVNO PRVENSTVO V SABLJANJU ZA KADETE/KADETINJE IN
MLADINCE/MLADINKE V MEČU IN SABLJI 2019

Velenje, 19.1.2019

LOKACIJA

Osnovna šola Šalek Velenje
Šalek 87
3320 Velenje

PRIJAVE

Najkasneje do nedelje 13.1.2019. Za vse prijave ali spremembe prijav, ki bodo
prispele po tem datumu, bo zaračunana višja prijavnina.

NASLOV ZA
PRIJAVE

sk.rudolfcvetko@gmail.com

KATEGORIJE

Tekmovanje se bo izvajalo v naslednjih starostnih kategorijah

KATEGORIJA

LETNIK

kadeti/kadetinje oz. U17

2002 in mlajši

mladinci/mladinke oz. U20

1999 in mlajši

V kolikor bo v posamezno kategorijo prijavljenih manj kot 6 tekmovalcev/tekmovalk, se kategorija
ne bo izvajala!

PRIJAVNINA

25 EUR - nastop v eni kategoriji
35 EUR - nastop v dveh ali več kategorijah

PRIJAVE,
POSLANE PO
13.1.2019

40 EUR - nastop v eni kategoriji
50 EUR - nastop v dveh ali več kategorijah

PLAČILO
PRIJAVNINE

Prijavnino je potrebno poravnati v gotovini na dan tekmovanja!

URNIK

Sobota, 19.1.2019

KATEGORIJA

PRIJAVE

BRISANJE

PRIČETEK

meč kadeti

8:00

8:30

9:00

sablja mladinke

8:00

8:30

9:00

meč kadetinje

11:00

11:30

12:00

sablja kadeti

11:00

11:30

12:00

meč mladinci

13:00

13:30

14:00

sablja kadetinje

13:00

13:30

14:00

meč mladinke

16:00

16:30

17:00

sablja mladinci

16:00

16:30

17:00

PRAVILA

Tekmovanje bo potekalo po pravilih FIE, modificiranimi s smernicami, ki jih je v
Pogojih za državno prvenstvo sprejela Sabljaška zveza Slovenije.
Kvalifikacijskemu krogu sledijo eliminacije bres repasaža.

OPREMA

Maska FIE CE2 1600 N, ostala oprema CE2 800 N ali CE1 350 N. Obvezen
podplastron!
V sablji je obvezna rokavica FIE 800 N!
V ženskem floretu je obvezen ščitnik za prsa z neoprensko prevleko!

SODNIKI

Vsak klub, ki bo prijavil več kot 3 tekmovalce na dan tekmovanja, mora
priskrbeti sodnika. Vsak klub, ki bo prijavil več kot 6 tekmovalcev na dan
tekmovanja, mora priskrbeti 2 sodnika.
Sodniki morajo biti na voljo celoten dan tekmovanja!
Imena sodnikov je potrebno navesti ob prijavi tekmovalcev.
V kolikor klub, ki je glede na zgoraj zapisane pogoje to dolžan storiti, sodnikov
ne prijavi oz. ne prijavi pravočasno, mora pred pričetkom tekmovanja plačati
150 €, ki se bodo porabili za stroške sojenja.

OPOZORILO

Organizator ne sprejema nobene odgovornosti za poškodbe, izgubljene in
ukradene predmete. Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost!
Prireditev se snema in fotografira zaradi promocijskih potreb SZS.
Rezultati tekmovanja bodo javno objavljeni!

VLJUDNO VABLJENI!

