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KOTALKARSKI KLUB PERLA SOLKAN
RAZPISUJE MEDNARODNO TEKMOVANJE V UMETNOSTNEM KOTALKANJU
POKAL PERLA 2018
tekmovanje šteje za Pokal Slovenije
Tekmovanje bo v soboto, 29.09.2018 na kotalkališču v Solkanu pri Novi Gorici, Ul. IX. Korpusa b.š.
Tekmuje se v prostem kotalkanju, dolgi program individualno, športni pari in show - kategorija četvorka
(quartet).
Tekmovanje šteje za Pokal Slovenije .
Plošča je velikosti 21m x 41m – podlaga teraco ploščice.
Prijave pošljite do vključno nedelje 23.09.2018 na naslov:
Kotalkarski klub Perla Solkan
Dom K.S.
Trg J. Srebrniča 7
5250 Solkan
ali po telefaksu:
ali E-pošti:

05 3333971
kkperla.solkan@gmail.com,

Prijava mora vsebovati: - ime in priimek tekmovalca
- dan, mesec, leto rojstva
- kategorijo, v kateri bo tekmovalec tekmoval
Vsak sodelujoči klub mora med prijavljenimi tekmovalci za tekmovanje Pokal Perla 2018 ob prijavi posebej
določiti 6 tekmovalcev, ne glede na kategorijo, ki se jih bo upoštevalo v točkovanju za Pokal Perla 2018.
Vsi nastopajoči morajo organizatorju pred pričetkom tekmovanja oddati glasbo na USB ključu ali poslati po
elektronski pošti. Glasba mora biti označena z imenom in priimkom tekmovalca, kategorijo in trajanjem
glasbe.
Prijavnino za vsakega nastopajočega plačajo sodelujoči klubi pred začetkom tekmovanja. Za posameznika
znaša 13 €, pari 16 € , kvarteti 20€.
Tekmuje se po pravilniku Zveze kotalkarskih športov Slovenije in pravilniku CERS in WORLD SKATE .
Tekmovalci smejo nastopati v kategorijah, v katerih so pri ZKŠS registrirani v letu 2018.
Vsi sodelujoči tekmovalci prejmejo spominske medalje, uvrščeni na prva tri mesta v kategoriji pa pokale.
KK Perla Solkan zagotovlja med tekmovanjem zdravniško službo na tekmovališču. Zdravniška služba bo
zagotovljena v času uradnih treningov in tekmovanja.
PRAVILA ZA TOČKOVANJE ZA POKAL PERLA
Pokal Perla osvoji klub, katerega tekmovalci, prijavljeni za Pokal Perla (6 tekmovalcev) dosežejo največji
seštevek točk.

Posameznemu tekmovalcu se dodeli naslednje število točk:
Za osvojeno 1. mesto: 5 točk
Za osvojeno 2. mesto: 4 točke
Za osvojeno 3. mesto: 3 točke
Za osvojeno 4.mesto: 2 točki
Za osvojeno 5.mesto: 1 točka
Vsi tekmovalci: 0,5 točke za vsakega premaganega tekmovalca v njegovi kategoriji.
Klubi, ki imajo več kot 6 (šest) tekmovalcev, morajo ob prijavi določiti 6 (šest) tekmovalcev, ki tekmujejo za
Pokal Perla ( praviloma max. 2 tek./ kategorijo).
Tekmovalci KK Perla tekmujejo za posamične uvrstitve, Klub organizator pa ne tekmuje za Pokal Perla.
TEKMOVALNI PRAVILNIK
Tekmuje se samo v prostem programu po pravilniku ZKŠS (memorandum 2018), ki je usklajen s
pravilnikom CERS ter WORLD SKATE
Kategorija
Leto rojstva
Pravilnik,Trajanje (min.)
______________________________________________________________________
- člani (M/Ž/pari)
letnik 1998 in starejši Pravilnik WORLD SKATE
- mladinci (M/Ž/pari)
letnik 1999/00
Pravilnik WORLD SKATE
- ml.mladinci (M/Ž/pari)
letnik 2001/2002
Pravilnik CERS
- kadeti (M/Ž/pari)
letnik 2003/04
Pravilnik CERS
- starejši dečki/deklice/pari
letnik 2005/06
3,0 10 sekund
Pokal Slovenije
- mlajši dečki/deklice/pari
letnik 2007/08
2,5 10 sekund
Pokal Slovenije
- cicibani (M/Ž/pari)
letnik 2009/10
2,0 10 sekund
Pokal Slovenije
- začetniki (M/Ž)
letnik 2011 in mlajši
1,5 10 sekund
Pokal Slovenije
- skupina D1 (M/Ž)
letnik 2007/08
1,5 do 2.5 minute
Pokal Slovenije
- skupina D2 (M/Ž)
letnik 2005/06
2,0 do 3.0 minute
Pokal Slovenije
- skupina E1 (M/Ž)
letnik 2001/02/03/04
2,0 do 3,0 minute
Pokal Slovenije
- skupina E2 (M/Ž)
letnik 2000 in starejši 2,0 do 3.0 minute
Pokal Slovenije
Show skupine-kvarteti
Mlajši kvartet
Mlajši mladinski kvartet
Kvartet

2,3010 sekund
3,00 10 sekund
3,00 10 sekund

pravilnik CERS
pravilnik CERS
pravilnik WORLD SKATE

Okvirni urnik tekmovanja:
Petek, 28.09.2018 – uradni treningi po predhodnih prijavah
Sobota, 29.09.2018 – sestanek sodniške komisije, predstavnikov klubov in žrebanje, trening, tekmovanje,
podelitev.
Natančen urnik bo sporočen pred tekmovanjem na osnovi števila prijavljenih tekmovalcev.
Zaradi težav pri organizaciji ne bomo mogli upoštevati prijav, ki bodo prispele po določenem zadnjem roku.
Prosimo za razumevanje.
Tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost. Organizator ni odgovoren za morebitne poškodbe pred, med
in po prireditvi.
Predsednik:
Roman Anzeljc

