RAZPIS IN VABILO

NA 5. TEKMO VZHODNE LIGE 2019,
ki bo v nedeljo, 12. maja 2019,
v Športni dvorani I. OŠ Celje,
Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje.
1. DISCIPLINA:

Hitrost (v dveh krogih - kvalifikacije in finalni del)

2. ORGANIZATOR:

ŠPO PD Celje - Matica

3. VODJA TEKME:

Jernej Gračner, 031 318 077

4. GLAVNI SODNIK:

Albin Simonič

5. URNIK TEKME:
09:00
10:30
13:30
15:30
17:00

ml. cicibani / ml. cicibanke (letniki 2010 in 2011)
st. cicibani / st. cicibanke (letniki 2008 in 2009)
ml. dečki / ml. deklice (letniki 2006 in 2007)
st. dečki / st. deklice (letniki 2004 in 2005)
kadeti / kadetinje (letniki 2002 in 2003)

Vsak tekmovalec pleza 2 smeri v kvalifikacijah. Tekmovalci se razporedijo po seštevku časov iz obeh
smeri in nato še po štartni številki. Najboljši napredujejo v finalni del, kjer se tekmuje na izpadanje.
Pri najmlajših kategorijah (ml. cicibani/ke) se izvedejo samo kvalifikacije in objavijo le doseženi časi.

6. PRIJAVE TEKMOVALCEV:
Predprijave na tekmo so možne samo preko spletne aplikacije na spletni strani Vzhodne lige
(https://climbers.si/). Zadnji rok predprijav je petek, 10.05.2019, do 24. ure.
Prijava na dan tekme bo možna od 8. ure naprej pri koordinatorju lige, vendar najkasneje 30 min pred
štartom posamezne kategorije.

7. ŠTARTNINA:
Štartnina za tekmo v predprijavi znaša 12

€ na tekmovalca, na dan tekme pa 20 €.

Najkasneje 15 dni po tekmi vam bomo poslali račun za štartnine za vse prijavljene tekmovalce, tudi za
tiste prijavljene, ki se tekme iz različnih razlogov ne bodo udeležili. Račun za štartnine mora biti
poravnan v roku plačila, ki je zapisan na računu.

8. OSTALA DOLOČILA:
Tekma poteka v skladu s trenutno veljavnim Pravilnikom o organizaciji in sojenju tekem za prvenstvo v
športnem plezanju Vzhodna liga in Tekmovalnim pravilnikom Vzhodne lige za tekme v hitrosti.
Vsi tekmovalci sodelujejo na lastno odgovornost.

Veselimo se vašega obiska, ŠPO PD Celje - Matica!

