Razpisujemo

BALINARSKI TURNIR 2019
ki bo potekal v četrtek,
17. oktobra 2019
NA BALINIŠČU PALE V AJDOVŠČINI
IN BALINIŠČU NA CESTI PRI AJDOVŠČINI

Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen v
svojem poizkusu.

Prireditelj:
SPECIALNA OLIMPIADA SLOVENIJE

Organizator:
VDC AJDOVŠČINA-VIPAVA

PROGRAM PRIREDITVE

08:30 – Prihod ekip pred balinarsko dvorano v Palah
09:15 – Sestanek vodij ekip
09:30 – Otvoritev iger
10:15 – Tekmovanja in podelitev priznanj
13:30 – Zaključek tekmovanj
14:00 – Kosilo in zaključek

ZEMLJEVID PRIZORIŠČ TEKMOVANJA

TEKMOVALNE DISCIPLINE
1. ekipno (četvorke mešano)
-

Tekmovanje bo potekalo v balinarski dvorani v športnem parku Pale.
Ekipo sestavljajo štirje tekmovalci in rezerva, ne glede na spol in starost.
Posamezna organizacija lahko prijavi le eno ekipo.
Število obratov (4 ali 5) bo organizator določil glede na število prijavljenih
ekip.
Razvrstitev v skupine bomo izvedli na podlagi uvrstitve na zadnjem
turnirju.
Krogle prinese ekipa s seboj.

2. bližanje posamezno (m/ž)
-

Tekmovanje bo potekalo v balinarski dvorani na Cesti pri Ajdovščini.
Tekmovalec ima na voljo dva poizkusna meta.
Tekmovalec ima na voljo štiri mete na posamezni razdalji (9m, 12m,
15m). Končni rezultat je seštevek treh najboljših metov iz vsake razdalje.
Po vsakem metu se izvede meritev in krogla odstrani.
Število prijav je neomejeno, skupine (do 8 tekmovalcev) bodo sestavljene
glede na spol in prijavljeni rezultat.
V primeru dovolj velikega števila prijavljenih, bomo tekmovalce razdelili
tudi glede na starost - mlajši tekmovalci do 16 let, starejši nad 16 let.

KAKO PRIDOBITE REZULTATE ZA PRIJAVO V BLIŽANJU:
Trener prijavljenih tekmovalcev naj izvede meritve v skladu s spodnjo
razpredelnico, SAMO končni rezultat pa naj nam posreduje v elektronski
prijavnici.
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PRIJAVE IN INFORMACIJE

-

-

-

Prijave sprejemamo do ponedeljka 7.10.2019 po elektronski pošti
ajdovscina@vdcajvi.si, v elektronski obliki (priložena MS Excel datoteka).
Vsak tekmovalec lahko tekmuje v eni tekmovalni disciplini.
Tekmujejo lahko le člani SOS.
Prvi trije tekmovalci v vsaki kategoriji prejmejo zlato, srebrno oz.
bronasto medaljo, ostali pa priznanja za udeležbo.
V prijavnici obvezno prijavite rezultat za vse prijavljene tekmovalce, razen
za balinanje ekipno.
Tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost oz. na odgovornost
prijavitelja.
Kotizacijo za vsakega tekmovalca in spremljevalca v višini 7,50€ plačate
po prejetju računa, zato na prijavnico napišite poln naslov ustanove in
davčno številko.
Tekmovalca lahko odjavite do ponedeljka, 14.10.2019 do 10. ure. Pri
poznejši odjavi vam bomo zaračunali kotizacijo.
Informacije:
Borut Semenič, 031 843 591 ali na ajdovscina@vdcajvi.si

http://www.vdcajvi.si/bt19

Vodja tekmovanja:
Borut Semenič

Direktor:
Roman Velikonja

