Nova Gorica, 03.04.2019

Vabilo na Mednarodno tekmovanje v umetnostnem kotalkanju

22. MEMORIAL SANDRE JAKIN
Tekmovanje v dolgem programu za vse kategorije, individualno
Nova Gorica, 27.04.2019
Klub za umetnostno kotalkanje - KUK Nova Gorica razpisuje mednarodno tekmovanje v
umetnostnem kotalkanju »22. Memorial Sandre Jakin«, tekmovanje v dolgem programu za
vse kategorije.
Kje in kdaj: v soboto 27.04.2019 v Balonu v Športnem parku v Novi Gorici, podlaga parket, dim.
23 x 46 m.
POMEMBNO: Na tekmovanju bodo smeli nastopili le tekmovalci, ki bodo uporabljali opremo,
primerno za parket. Nastop z neprimerno opremo ne bo dovoljen!
KATEGORIJE ZA TEKMO V DOLGEM PROGRAMU (ločeno moški in ženske):
ZAČETNIKI
CICIBANI
MLAJŠI DEČKI/DEKLICE

2012 in mlajši
2010, 2011
2008, 2009

SKUPINA D1
SKUPINA D2
SKUPINA E1
SKUPINA E2

2009, 2008
2007, 2006
2005, 2004, 2003, 2002
2001 in starejši

STAREJŠI DEČKI/DEKLICE

2006, 2007

KADETI
MLAJŠI MLADINCI
MLADINCI
ČLANI

2004, 2005
2003
2001, 2002
2000 in starejši

Pravila:
Kategorije od Začetnikov do St.dečkov/deklic nimajo predpisanih elementov v svojem programu (brez
omejitev).
Pravila za kategorije D1, D2, E1 in E2 so priloga tega razpisa.
Kategorije od Kadetov do Članov tekmujejo po Pravilniku World Skate 2019.
Sojenje kategorij od Začetnikov do St.dečkov/deklic ter skupin D1, D2, E1 in E2 je po sistemu White
(10,0). Sojenje kategorij od Kadetov do Članov je po sistemu RollArt.
Število tekmovalcev:

Klubi lahko prijavijo neomejeno število tekmovalcev.
Startnina:
Startnina znaša € 13,00 in se plača pred pričetkom tekmovanja, prosimo za plačilo na TRR št. 047500000508913 pri banki NKBM Nova Gorica.

Priznanja:
Prvi trije uvrščeni po posameznih kategorijah bodo prejeli pokale.
Vsi tekmovalci bodo prejeli spominsko medaljo.
Urnik:
Urnik uradnih treningov in samega tekmovanja bo izdelan po prejetih prijavah.
Rok za prijavo:
Rok za prijavo tekmovalcev je do vključno petka 19.04.2019 na e-mail: info@kuk.si.
Razno:
Organizator poskrbi za zdravniško službo med tekmovanjem, vendar vsak tekmovalec tekmuje na
lastno odgovornost (s strani organizatorja ni posebej zavarovan).
Klub organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe na osebah ali stvareh, do katerih bi prišlo
pred, med in po tekmovanju.
Treningi brez predhodne odobritve organizatorja in brez prisotnosti zdravniške službe niso
dovoljeni.
Športni pozdrav.
Predsednica KUK Nova Gorica
Tamara Fon Rejec

