15. Memorialni turnir Mirka Berkopca 2021

ŠD Ninja
Stražnji vrh 4b
8340 Črnomelj

RAZPIS
V PRIKAZOVANJU TEHNIK ZA OTROKE DO 16 LET
VRSTA, KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA
-

Pokalni turnir v tehnikah za otroke do 16 let.
OŠ Mirana Jarca , ulica Otona Župančiča 8, 8340 Črnomelj.
Sobota, 11. 12. 2021

TEKMOVALNA PRAVILA
-

Tekmuje se po veljavnih pravilih JJZS.
Tekmovalci iz druge kategorije imajo pravico nastopiti tudi v absolutni kategoriji.

PRAVICA NASTOPA
Registrirani tekmovalci in tekmovalke klubov oz. društev včlanjenih v JJZS.
URNIK TEKMOVANJA
-

Do 8.30 prihod, testiranje in prijava ekip,
9.15 sestanek vodij ekip in sodnikov, ter žreb,
10.00 uradna otvoritev tekmovanja in začetek tekmovanja,
podelitev medalj in pokalov 15 minut po zaključku tekmovanja.

Medalje in diplome zagotovi JJZS.
PROSIMO VSE KLUBE, DA UPOŠTEVAJO URNIK TEKMOVANJA

POKAL MIRKA BERKOPCA
Turnir bo štel tudi za ekipno razvrstitev, kjer velja točkovanje samo najboljšega tekmovalca
kluba v posamični kategoriji. Če so v kategoriji tekmovalci treh društev dobi prvi tri točke, drugi
dve in tretji eno točko ( glede na uvrstitev kluba) .
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SOJENJE
Sodijo sodniki trenerji. Prosimo prijavljene klube, da zagotovijo sodnike.
PRIJAVE IN PLAČILO ŠTARTNIN
Prijave na priloženi prijavni listi pošljite do vključno 9. 12. 2021 (četrtek) na elektronski naslov
msikon@gmail.com
Prijavnina v višini 5 EUR po tekmovalcu se plača na račun društva. Plačilo na kraju ni možno.
Prav tako se plača v naprej za VSE tekmovalce. Denarja ne vračamo.
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TRR Si56031541000000524
NAMEN: (ime kluba) - Tekmovanje

COVID-19 PROTOKOL
Tekmovanje bomo izvedli v skladu z aktualnimi epidemiološkimi pogoji in Covid-19
protokolom JJZS, ki je v prilogi razpisa.
OSTALO
Tekmovalci morajo biti ustrezno nezgodno zavarovani, tekmujejo na lastno odgovornost. Vsak
tekmovalec mora imeti s sabo zdravstveno kartico ali tekmovalno izkaznico ali osebni
dokument. Stopnje pasov bomo preverjali iz registra pasov JJZS. Vse klube naprošamo, da nam
posredujejo zraven prijav še rojstno leto od vsakega tekmovalca.

S spoštovanjem,
Marko Šikonja

