RAZPIS
ZA DRŽAVNO PRVENSTVO V HITROSTNEM ROLANJU 2014

Organizator:
Vodja tekmovanja:

ZKŠS, Celovška 25, 1000 Ljubljana in KK PIRUETA,Savska 1,1230 Domžale
Anton GRILJ

Datum in
čas tekmovanja:

sobota, 17. maj 2014
ob 10.00

Kraj tekmovanja:
Pravica nastopa:

Športni center TEN TEN v Domžalah
Vsi registrirani tekmovalci ZKŠS. Tekmovalci tekmujejo v kategorijah, ki veljajo za
mednarodna tekmovanja.

Prijave:

 ZKŠS, Celovška 25, 1000 Ljubljana, e-pošta: anton.grilj@imp.si
Pisne prijave najkasneje do ponedeljka 12. maja 2014. Prijave morajo vsebovati ime
tekmovalca, rojstni datum, registracijsko številko in kategorijo, v kateri bo nastopil.

Štartnina:

Ni startnine

Program:
09.00 – 09.50
09.00 – 10.00
09.30
10.00

dvig štartnih številk
ogrevanje tekmovalcev
uvodni sestanek vodij ekip in sodnikov ter pregled tekmov. kartončkov
otvoritev tekmovanja in pričetek tekmovanja

Nagrade:

Diplome za vsako razdaljo. Pokali za prva tri mesta – skupna uvrstitev (kratka in dolga
proga).

Odgovornost:

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za društva. Vsak tekmovalec nastopa
na lastno odgovornost.

Dolžine prog:

Prvi koraki
Začetniki - Začetnice
Mlajši dečki – Mlajše deklice
Starejši dečki – Starejše deklice
Kadeti - Kadetinje
Mladinke – Mladinci “B”
Mladinke – Mladinci “A”
Člani - Članice

Kratka
proga
150 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m
300 m

Dolga
proga
500 m
500 m
500 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m

Kategorije :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pravila tekmovanja:

Prvi koraki
Začetniki/ice
Mlajši dečki/deklice
Starejši dečki/deklice
Kadeti/inje
Mladinci/ke “B”
Mladinci/ke “A”
Člani/ce

2007 ali pozneje
2006 - 2005
2004 – 2003
2002 – 2001
2000 – 1999
1998 – 1997
1996 – 1995
1994 ali prej

Na državnem prvenstvu nastopajo vse kategorije, katere so razpisane. Pravico nastopa
imajo le registrirani tekmovalci pri ZKŠS.
Na kratki progi se tekmuje na način šprinta.
Če je v kategoriji prijavljenih več kot šest (6) tekmovalcev, se izvede polfinale (predtek).
V finale se uvrsti prvi iz vsake predskupine + 4 tekmovalci po času.
Na dolgi progi ni predtekov ter štartajo vsi tekmovalci skupaj. Vrstni red štarta na dolgi
progi se določa glede na rezultate kratke proge (prvouvrščeni na kratki progi ima
možnost izbire štartnega mesta, ostali po uvrstitvah s kratke proge).

Točkovanje:

Uvrstitve:

1. mesto – 9 točk,
2. mesto – 6 točk,
3. mesto – 4 točke,
4. mesto – 3 točke,
5. mesto – 2 točki in
6. mesto – 1 točka
Skupni zmagovalec je tisti tekmovalec, kateri zbere največ točk s kratke in dolge proge.
V primeru enakega števila točk, odloča boljša uvrstitev na dolgi progi.
500 m

(skica) in razdalje:
150m
300 m
500 m
1000 m

1 krog
2 kroga
3 krogi + 50 m
6 krogov + 100 m
300 m

CILJ

Glavni sodnik: Ladislav Solarič
1000 m
Ljubljana, 01.05.2014
Predsednik :
Breda Marinšek l.r.

