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Sabljaška zveza Slovenije!
v sodelovanju s Sabljaškim klubom Rudolf Cvetko Velenje vabi na!

Državno prvenstvo v sabljanju 2014"
v Velenju 29. in 30. marca 2014!

!
LOKACIJA Rdeča dvorana Velenje!

Šaleška cesta 3!

3320 Velenje!

www.srz-rdeca-dvorana.si

ORGANIZATOR Sabljaški klub Rudolf Cvetko Velenje!

http://www.sabljanje-velenje.com

TEKMOVALNE 
DISCIPLINE

• floret!

• sablja!

• meč

STAROSTNE 
KATEGORIJE

• deklice/dečki D - 2004 in mlajši!

• deklice/dečki C - 2002 in mlajši!

• deklice/dečki B - 2000 in mlajši!

• kadetinje/kadeti - 1997 in mlajši!

• mladinke/mladinci - 1994 in mlajši!

• članice/člani - 2000 in starejši!

• veteranke/veterani - 1979 in starejši

PRAVILA • Tekmovanje bo potekalo po pravilih F.I.E. Kvalifikacijskemu kolu sledijo 

direktne eliminacije brez repasaža.!

• Nivo opreme: za vse starostne kategorije je potrebna obleka po standardu 

FIE CE 350 N in maska po standardu FIE CE 350 N. !

• Podplastron je obvezen za starostne kategorije: kadetinje/kadeti, mladinke/

mladinci, članice/člani in veteranke/veterani.!

• V floretu je za vse starostne kategorije potrebna maska z električno 

prevodnim slinčkom.!

• Dovoljene so vse vrste klin, FIE standard ni potreben.!

• Modifikacija: za staroste kategorije deklice/dečki D in deklice/dečki D so 

potrebe 0,2 kline.

http://www.srz-rdeca-dvorana.si
http://www.sabljanje-velenje.com


!!!
ODGOVORNOST • Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator za poškodbe in 

ukradene ali izgubljene predmete ne odgovarja.!

• Organizator si pridržuje pravice do sprememb urnika in poteka tekmovanja 

glede na trenutne razmere in število prijavljenih tekmovalcev.!

• V primeru, da so za posamezno kategorijo prijavljeni manj kot 4 tekmovalci, 

se le ta ne bo izvajala. !

• S prijavo na tekmovanje udeleženec izraža, da se strinja s pravili 

tekmovanja in posledicami, ki iz njih izhajajo.

TEHNIČNI ODBOR Vse spore bo reševal tehnični odbor, ki bo po pravilih SZS konstituiran na dan 

tekmovanja.

PRITOŽBENA KOMISIJA Pisne pritožbe sprejema pritožbena komisija najkasneje 30 minut po uradni 

objavi odločitve sodnika. Ob vložitvi pritožbe je treba vplačati pritožbeno 

takso v višini 150,00 €, ki se vrne pritožitelju, če je bila pritožba zanj pozitivno 

rešena.

URNIK TEKMOVANJA sobota 29.3.2014

KATEGORIJA PRIJAVA" BRISANJE ZAČETEK

floret kadetinje/kadeti 8:00 8:30 9:00

floret deklice/dečki C 8:00 8:30 9:00

sablja članice/člani 9:00 9:30 10:00

sablja veteranke/veterani 9:00 9:30 10:00

floret mladinke/mladinci 12:00 12:30 13:00

sablja deklice/dečki B 12:00 12:30 13:00

sablja mladinke/mladinci 13:00 13:30 14:00

floret deklice/dečki B 13:00 13:30 14:00

floret članice/člani 16:00 16:30 17:00

floret veteranke/veterani 16:00 16:30 17:00

sablja kadetinje/kadeti 16:00 16:30 17:00

sablja deklice/dečki C 17:00 17:30 18:00

nedelja 30.3.2014

meč deklice/dečki B 8:00 8:30 9:00

meč mladinke/mladinci 9:00 9:30 10:00

meč deklice/dečki C 12:00 12:30 13:00

meč kadetinje/kadeti 13:00 13:30 14:00

meč deklice/dečki D 15:00 15:30 16:00

meč članice/člani 15:00 15:30 16:00

meč veteranke/veterani 15:00 15:30 16:00



!!!

PRIJAVA • Tekmovalce in sodnike je potrebno prijaviti najkasneje do 23.3.2014. To 

pomeni, da so prijave prispele na dan 23.3.2014 še veljavne!!

• Prijave na elektronski naslov: sk.rudolfcvetko@sabljanje-velenje.com

PRIJAVNINA • 15,00 € na tekmovalca za nastop v posamezni kategoriji!

• 20,00 € na tekmovalca za nastop v dveh ali več kategorijah

SODNIKI • Vsak klub, ki prijavi 4 ali več tekmovalcev na dan, mora priskrbeti sodnika, 

če prijavi 8 ali več tekmovalcev na dan, mora priskrbeti dva sodnika. V 

nasprotnem primeru mora klub organizatorju tekmovanja plačati 100 €, ki 

bodo porabljeni za stroške sojenja.!

• Imena sodnikov morajo biti navedena ob prijavi tekmovalcev.!

• Sodniki morajo nositi svetlo srajco in temen suknjič.


