RAZPIS IN VABILO

NA 3. TEKMO VZHODNE LIGE 2018,
ki bo v soboto, 17. marca 2018,
v Športni dvorani Polaj,
Šuštarjeva kolonija 7, 1420 Trbovlje.
1. DISCIPLINA:

Težavnost (v dveh krogih - vsak tekmovalec pleza 2 smeri, brez superfinala)

2. ORGANIZATOR:

AO Trbovlje (vodja tekme: Ervin Mlakar, 031 480 255)

3. GLAVNI SODNIK:

Tomislav Kirbiš (pom. sodnik: Vili Guček)

4. POSTAVLJALEC:

Miha Hribar

5. URNIK TEKME:
09:00

ml. cicibani / ml. cicibanke (letniki 2009 in 2010)
st. cicibani / st. cicibanke (letniki 2007 in 2008)

13:00

ml. dečki / ml. deklice (letniki 2005 in 2006)
st. dečki / st. deklice (letniki 2003 in 2004)
kadeti / kadetinje (letniki 2001 in 2002)

Vse kategorije plezajo hkrati na 4 smereh. St. dečki in kadeti odplezajo na isti smeri 1. krog in šele nato
sledi 2. krog. St. deklice in kadetinje odplezajo na isti smeri 1. krog in šele nato sledi 2. krog.
Demonstracije smeri ni. Ogled smeri bo mogoč 10 minut pred začetkom tekme oz. 1. kroga plezanja.
Ogrevalna cona se odpre eno uro pred začetkom tekme.

6. PRIJAVE TEKMOVALCEV:
Prijave na tekmo so možne samo preko spletne aplikacije na spletni strani Vzhodne lige
(www.climbers.si). Zadnji rok prijav je četrtek, 15.03.2018, do 24. ure.
Štartnina za tekmo znaša 12 € na tekmovalca. Plačilo štartnin mora biti izvedeno najkasneje do
četrtka, 15.03.2018, obvezno brezgotovinsko na TRR organizatorja in obvezno v enkratnem znesku
za vse prijavljene tekmovalce hkrati.
IBAN:

SI56 6100 0001 5492 314

(Delavska hranilnica d.d.)

Sklic: SI00 03-2018

Namen: Štartnina - Ime vašega kluba
Koda namena: GDSV
Prejemnik: Planinsko društvo Trbovlje, Ulica 1. junija 10, 1420 Trbovlje
Račun za štartnine vam bomo poslali v roku 15 dni po tekmi. Za tekmovalce, ki se tekme ne bodo
udeležili, ne vračamo štartnin.

7. OSTALA DOLOČILA:
Tekma poteka v skladu s trenutno veljavnim Pravilnikom o organizaciji in sojenju tekem za prvenstvo v
športnem plezanju Vzhodna liga. Vsi sodelujejo na lastno odgovornost.

Veselimo se vašega obiska, AO Trbovlje!
Zbor plezalnih klubov vzhodne Slovenije

