MEMORANDUM št. 17 za leto 2019

Člen 1 – KATEGORIJE IN DISCIPLINE
Za sezono 2019 se lahko tekmovalci registrirajo v naslednje kategorije:
POSAMEZNIKI (TUDI INLINE):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Začetniki
Cicibani dečki, deklice (Tots)
Mlajši dečki, deklice (Minis)
Starejši dečki, deklice (Espoir)
Skupina D1
Skupina D2
Skupina E1
Skupina E2
Kadeti
Mlajši mladinci
Mladinci
Člani

2012 in mlajši
2011 - 2010
2009 - 2008
2007 - 2006
2009 - 2008
2007 - 2006
2005 – 2002
2001 in starejši
2005 – 2004
2003
2002 – 2001
2000 in starejši

Vse kategorije razen začetnikov tekmujejo po pravilih WORLD SKATE (loki-cicibani?). Začetniki
tekmujejo samo v prostem programu, medtem ko vsi ostali lahko tekmujejo v obveznih likih in prostem
programu. V nobeni kategoriji se ne tekmuje več v kombinaciji.
V skupinah D1, D2, E1 in E2 se lahko tekmovalca registrira v skupini D1/D2/E1/E2 za prosto kotalkanje,
za obvezne like pa se lahko registrira in tekmuje v redni kategoriji in obratno.
Na državnem prvenstvu tekmuje samo tekmovalec, ki je državljan Republike Slovenije, izven konkurence
pa lahko tekmuje tudi tekmovalec, ki je državljan Republike Slovenije in tekmuje v tujem klubu.
ŠPORTNI PARI :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Cicibani
Mlajši dečki, deklice, Minis
Starejše deklice, dečki, Espoir
Kadeti
Mlajši mladinci
Mladinci
Člani

2011
2009
2007
2005
2003
2002
2000

– 2010 (deček)
– 2008 (deček)
– 2006 (deček)
– 2004 (deček)
(deček)
– 2001 (moški)
in starejši (moški)

SOLO DANCE :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Mlajše deklice, dečki (Minis)
Starejše deklice, dečki (Espoir)
Kadeti
Mlajši mladinci
Mladinci
Člani

2009
2007
2005
2003
2002
2000

– 2008
– 2006
– 2004
– 2001
in starejši
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PLESNI PARI :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Cicibani (Tots)
Mlajše deklice, dečki (Minis)
Starejše deklice, dečki (Espoirs)
Kadeti
Mlajši mladinci
Mladinci
Člani

2011
2009
2007
2005
2003
2002
2000

- 2010
– 2008
– 2006
– 2004
– 2001
in starejši

Kategorija se določi glede na starost starejšega plesalca.
SHOW SKUPINE:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Mlajši mladinski kvartet (Youth Quartet)
Mladinski kvartet (Junior Quartet)
Kvartet
Mladinske skupine 8 – 16 tekmovalcev (Junior Gropus)
Male skupine 6 – 12 tekmovalcev
Velike skupine 16 – 30 tekmovalcev

Člen 2 – OBVEZNI LIKI
1) Cicibani
1a
2a

lok naprej ven desno
lok naprej noter desno

2) Mlajši dečki, deklice
1. skupina:
3a
lok nazaj ven desno
6 a/b vijuga nazaj ven
8 a/b trojka naprej ven
2. skupina:
4a
lok nazaj noter desno
5 a/b vijuga naprej ven
9 a/b

trojka naprej noter

3)
1.
10
19
14

Starejši dečki, deklice
skupina:
a
dvojna trojka naprej ven desno
a/b protitrojka naprej noter
a
zanka naprej ven desno

2.
11
18
15

skupina:
a
dvojna trojka naprej noter desno
a/b protitrojka naprej ven
a
zanka naprej noter desno
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3.
13
19
14

skupina:
a
dvojna trojka nazaj noter desno
a/b protitrojka naprej noter
a
zanka naprej ven desno

4)
1.
13
19
15
20

Kadeti
skupina:
a
dvojna trojka nazaj noter desno
a/b protitrojka naprej noter
a
zanka naprej noter desno
a/b okret naprej ven

2.
18
21
30
28

skupina:
a/b protitrojka naprej ven
a/b okret naprej noter
a/b vijuga zanka naprej ven
a/b vijuga dvojna trojka naprej ven

3.
19
22
16
28

skupina:
a/b protitrojka naprej noter
a/b protiokret naprej ven
a
zanka nazaj ven desno
a/b vijuga dvojna trojka naprej ven

4.
13
18
30
23

skupina:
a
dvojna trojka nazaj noter desno
a/b protitrojka naprej ven
a/b vijuga zanka naprej ven
a/b protiokret naprej noter

5) Jeunesse – mlajši mladinci
1.
20
33
16
36

skupina:
a/b okret naprej ven
a/b vijuga protitrojka naprej noter
a
zanka nazaj ven desno
a/b dvojna trojka paragraf naprej ven

2.
21
32
17
29

skupina:
a/b okret naprej noter
a/b vijuga protitrojka naprej ven
a zanka nazaj noter desno
a/b vijuga dvojna trojka nazaj ven

3.
22
33
17
36

skupina:
a/b protiokret naprej ven
a/b vijuga protitrojka naprej noter
a
zanka nazaj noter desno
a/b dvojna trojka paragraf naprej ven

4. skupina:
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23
32
30
29

a/b
a/b
a/b
a/b

protiokret naprej noter
vijuga protitrojka naprej ven
vijuga zanka naprej ven
dvojna trojka vijuga nazaj ven

6) Mladinci
1.
42
38
36

skupina:
a/b protiokret naprej ven s protitrojko (3 ponovitve)
a/b zanka paragraf naprej ven (3 ponovitve)
a/b dvojna trojka paragraf naprej ven (2 ponovitvi)

2.
43
31
40

skupina:
a/b okret naprej ven z dvojno trojko (3 ponovitve)
a/b vijuga zanka nazaj ven (3 ponovitve)
a/b protitrojka paragraf naprej ven (2 ponovitvi)

3.
44
38
40

skupina:
a/b okret naprej noter z dvojno trojko (3 ponovitve)
a/b zanka paragraf naprej ven (3 ponovitve)
a/b protitrojka paragraf naprej ven (2 ponovitvi)

4.
45
31
37

skupina:
a/b protiokret nazaj ven s protitrojko (3 ponovitve)
a/b vijuga zanka nazaj ven (3 ponovitve)
a/b dvojna trojka paragraf nazaj ven (2 ponovitvi)

7) Člani
1.
46
39
47

skupina:
a/b dvojna trojka paragraf naprej ven z okretom (2 ponovitvi)
a/b zanka paragraf nazaj ven (3 ponovitve)
a/b protitrojka paragraf naprej ven s protiokretom (2 ponovitvi)

2.
48
38
49

skupina:
a/b dvojna trojka paragraf nazaj ven z okretom (2 ponovitvi)
a/b zanka paragraf naprej ven (3 ponovitve)
a/b protitrojka paragraf nazaj ven s protiokretom (2 ponovitvi)

3.
50
39
51

skupina:
a/b dvojna trojka paragraf naprej ven s protiokretom (2 ponovitvi)
a/b zanka paragraf nazaj ven (3 ponovitve)
a/b protitrojka paragraf naprej ven z okretom (2 ponovitvi)

4.
52
38
53

skupina:
a/b dvojna trojka paragraf nazaj ven s protiokretom (2 ponovitvi)
a/b zanka paragraf naprej ven (3 ponovitve)
a/b protitrojka paragraf nazaj ven z okretom (2 ponovitvi)
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8) Skupina D1
1a
2a
7a

lok naprej ven desno
lok naprej noter desno
trojka naprej desno in levo (» oslovska trojka «)

Na tekmovanju se po žrebu izvaja eden izmed likov 1a in 2a, kot drugi lik se vedno izvaja
lik 7a.
9) Skupina D2
1.
3a
8 a/b

skupina:
lok nazaj ven desno
trojka naprej ven

2.
4a
9 a/b

skupina:
lok nazaj noter desno
trojka naprej noter

10) Skupina E1
1.
skupina:
18 a/b protitrojka naprej ven
26 a/b vijuga trojka naprej ven
14 a
zanka naprej ven desno
2.
skupina:
19 a/b protitrojka naprej noter
27 a/b vijuga trojka naprej noter
14 a
zanka naprej ven desno
11) Skupina E2
1.
10 a
23 a/b
14 a

skupina:
dvojna trojka naprej ven desno
protiokret naprej noter
zanka nsprej ven desno

2.
11 a
22 a/b
15 a

skupina:
dvojna trojka naprej noter desno
protiokret naprej ven
zanka naprej noter desno
Člen 3 – PROSTO KOTALKANJE

i)

Začetniki

Dolžina: 1.30 min +/- 10 sek.
Lahko izvedejo:
- največ deset (10) enojnih skokov brez Axla,
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ii)

največ dve (2) kombinaciji z največ tremi (3) skoki,
enak skok lahko izvedejo največ trikrat,
največ dve (2) posamezni visoki pirueti, ki se morata med sabo razlikovati,
mohawk, Kilian korak, največ dve (2) trojki, različne poskoke, lastovke in njihove variacije
Cicibani

Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Dolžina: 2.00 min +/-10 sek.
Lahko izvedejo:
- največ dvanajst (12) enojnih skokov brez Axla,
- največ dve (2) kombinaciji z največ petimi (5) skoki,
- enak skok lahko izvedejo največ trikrat,
- največ dve (2) pirueti, od katerih mora ena (1) biti kombinirana z največ tremi (3) pozicijami,
- (če sta obe pirueti kombinirani,) se morata med sabo razlikovati,
- dovoljene so visoke in nizke piruete,
- eno (1) sekvenco korakov nivoja ena (1); koraki, ki jih tekmovalec lahko izvede in se bodo upoštevali
za doseg nivoja so: prestop naprej, trojka na noter, trojka na ven, odprti mohawk
Cicibani - športni pari
Dolžina: 2.00 min +/- 10 sek.
Lahko izvedejo:
- največ en (1) ločen posamezen enojni skok,
- največ eno (1) ločeno kombinacijo z največ tremi (3) enojnimi skoki,
- največ eno (1) visoko ločeno pirueto, posamezno ali kombinirano,
- največ eno (1) skupno/kontaktno posamezno visoko pirueto,
- največ eno (1) sekvenco korakov v ravni črti ali diagonali nivoja ena (1); koraki, ki jih tekmovalca
lahko izvedeta in se bodo upoštevali za doseg nivoja so: prestop naprej, trojna na noter, trojka na
ven, odprti mohawk
- dvigi niso dovoljeni
Tekmovalci tekmujejo le v dolgem programu.
Cicibani – plesni pari
Dolžina: 2.00 min +/- 10 sek.
Prosti ples mora vsebovati:
- eno skupno (»hold«) sekvenco korakov v diagonali največ nivoja ena (1); koraki, ki jih tekmovalca
lahko izvedeta in se bodo upoštevali za doseg nivoja so: prestop naprej, trojna na noter, trojka na
ven, odprti mohawk
- eno ločeno (»no hold«) sekvenco korakov v ravni črti po dolžini, največ nivoja ena (1); koraki, ki jih
tekmovalca lahko izvedeta in se bodo upoštevali za doseg nivoja so: prestop naprej, trojna na noter,
trojka na ven, odprti mohawk
- dve koreografski pozi (vrednost je enaka koreografskim dvigom)
Tekmovalci tekmujejo samo v prostem plesu.
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iii)

Mlajši dečki, deklice (Minis)

Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Dolžina: 2.30 min +/- 10 sek.
Lahko izvedejo:
-

največ dvanajst (12) skokov; dovoljeni so vsi enojni skoki ter Axel, dvojni Toe-loop in dvojni
Salchow,
največ dve (2) kombinaciji z največ petimi (5) skoki,
obvezen je Axel, posamično ali v kombinaciji,
Axel in dvojne skoke se lahko izvede največ dvakrat; če tekmovalec skok izvede dvakrat, mora ta
biti enkrat v kombinaciji,
enak enojni skok se lahko izvede največ trikrat,
obvezen je Toe-loop (enojni in/ali dvojni)
največ dve (2) pirueti, od katerih mora ena (1) biti kombinirana z največ tremi (3) pozicijami in
mora vsebovati nizko pirueto,
(če sta obe pirueti kombinirani,) se morata med seboj razlikovati,
eno (1) sekvenco korakov največ nivoja dva (2)

Mlajši dečki, deklice (Minis) - športni pari
Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Dolžina: 2.30 min +/- 10 sek.
Lahko izvedejo:
- največ dva (2) ločena posamezna skoka; od dvojnih skokov so dovoljeni Axel, dvojni Teo-lop in
dvojni Salchow,
- največ eno (1) ločeno posamezno visoko ali nizko pirueto,
- največ dva (2) vržena skoka; dovoljeni so enojni skoki vključno z Axlom,
- največ eno (1) kontaktno/skupno posamezno pirueto (visoka, nizka ali »hazel«)
- največ en (1) zavoj v lastovki nazaj ven,
- največ eno (1) sekvenco korakov v ravni črti, diagonali, krogu ali serpentini, največ nivoja dva (2),
- dvigi niso dovoljeni
Tekmovalci tekmujejo le v dolgem programu.
Mlajši dečki, deklice (Minis) - solo dance
Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Tekmovalci tekmujejo v obveznem in prostem plesu.
Obvezna plesa: City Blues
La Vista Cha Cha
Prosti ples
Dolžina: 1.30min +/- 10 sek.
Vsebovati mora:
- polkrožno sekvenco korakov v nasprotni smeri urinega kazalca, največ nivoja ena (1),
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-

sekvenco korakov v ravni črti po dolžini, največ nivoja ena (1),
travelling največ nivoja ena (1),
koreografsko sekvenco
Mlajši dečki, deklice (Minis) - plesni pari

Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Tekmovalci tekmujejo v obveznem in prostem plesu.
Obvezna plesa: City Blues
La Vista Cha Cha
Prosti ples
Dolžina: 2.00min +/- 10 sek.
Vsebovati mora:
- skupno (»hold«) polkrožno sekvenco korakov v nasprotni smeri urinega kazalca največ nivoja
ena (1),
- ločeno sekvenco v ravni črti po dolžini največ nivoja ena (1),
- travelling nivoja ena (1),
- koreografski dvig
iv)

Starejši dečki, deklice (Espoirs)

Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Dolžina: 3.00 min +/- 10 sek.
Lahko izvedejo:
največ deset (10) dvojnih skokov (povezovalni skoki niso všteti); dvojni Axel in trojni skoki niso
dovoljeni,
- največ dve (2) kombinaciji z največ petimi (5) skoki,
- obvezen je Axel (posamezen ali v kombinaciji),
- Axel in dvojne skoke se lahko izvede največ dvakrat, če tekmovalec skok izvede dvakrat, mora ta
biti enkrat v kombinaciji,
- največ dve (2) pirueti, od katerih mora ena (1) biti kombinirana z največ štirimi (4) pozicijami in
mora vsebovati nizko pirueto,
enaka pirueta je lahko v programu izvedena največ dvakrat,
- (če sta obe pirueti kombinirani,) se morata med sabo razlikovati,
- pirueta »broken ankle« ni dovoljena,
ena (1) sekvenca korakov največ nivoja tri (3)
Starejši dečki, deklice (Espoirs) - športni pari
Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Dolžina: 3.00 min +/- 10 sec.
Lahko izvedejo:
- največ en (1) posamezen dvig*,
- največ en (1) kombiniran dvig*

Memorandum 2019

8

* dvigi nad glavo niso dovoljeni. Fant lahko pri posameznem dvigu izvede največ štiri (4) obrate, pri
kombiniranem pa ne več kot osem (8).
-

največ dva (2) ločena dvojna skoka,
največ eno (1) ločeno kombinirano pirueto z največ dvema (2) pozicijama; dovoljene so visoke,
nizke in v lastovki,
največ dva (2) vržena skoka; dovoljeni so Axel, dvojni Toe-loop in dvojni Salchow,
največ ena (1) kombinirana skupna/kontaktna pirueta z največ dvema (2) pozicijama; dovoljene so
visoke, nizke, »hazel« in piruete v lastovki s kilian vhodom, »face to face« in v poziciji arabesque,
največ en (1) zavoj v lastovki nazaj ven,
največ eno (1) sekvenco korakov v ravni črti, diagonali, krogu ali serpentini, največ nivoja tri (3)
Starejši dečki, deklice (Espoirs) - solo dance

Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Obvezna plesa: Canasta Tango
Denver Shuffle
Prosti ples:
Dolžina: 2.00 min. +/- 10 sek.
Vsebovati mora:
- sekvenca korakov v serpentini največ nivoja dva (2),
- sekvenca korakov v diagonali največ nivoja dva (2),
- travelling največ nivoja dva (2),
- koreografsko sekvenco
Starejši dečki, deklice (Espoirs) - plesni pari
Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Obvezna plesa: Canasta Tango
Denver Shuffle
Prosti ples:
Dolžina: 3.00 min. +/- 10 sek.
Vsebovati mora:
- eno (1) skupno (»hold«) sekvenco korakov v ravni črti po dolžini največ nivoja dva (2),
- eno (1) ločeno (»no hold«) sekvenco korakov v diagonali največ nivoja dva (2),
- travelling največ nivoja dva (2),
- koreografski dvig,
- dvig na mestu največ nivoja dva (2),
- rotacijski dvig največ nivoja dva (2)
v)

Kadeti

Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Dolžina: 3.30 min +/- 10 sek.
- največ osem (8) dvojnih ali trojnih skokov (povezovalni skoki niso všteti),
- največ dve (2) kombinaciji z največ petimi (5) skoki (vključno s povezovalnimi),
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-

obvezen je Axel (enojni, dvojni ali trojni), ki je lahko izveden tudi v kombinaciji,
Axel, dvojni in trojni skoki so lahko izvedeni največ dvakrat, če tekmovalec skok izvede dvakrat,
mora ta enkrat biti v kombinaciji,
največ dve (2) pirueti, od katerih mora ena (1) biti kombinirana z največ petimi (5) pozicijami in
mora vsebovati nizko pirueto,
enaka pirueta je lahko v programu izvedena največ dvakrat,
(če sta obe pirueti kombinirani,) se morata med sabo razlikovati,
pirueta »broken ankle« ni dovoljena,
ena (1) sekvenca korakov največ nivoja štiri (4)
Kadeti - športni pari

Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Dolžina: 3.30 min +/- 10 sek.
Lahko izvedejo:
- največ dva (2) dviga (posamezna ali kombinirana) izmed »no-overhead« dvigov, v kombiniranem
dvigu lahko fant izvede največ osem (8) obratov, v posameznem dvigu pa največ štiri (4) obrate,
- največ en (1) ločen skok,
- največ eno (1) kombinacijo z največ dvema (2) skokoma,
- največ eno (1) ločeno kombinirano pirueto z največ tremi (3) pozicijami,
- največ dva (2) vržena dvojna skoka,
- največ en (1) dvojni twist,
- največ eno (1) skupno/kontaktno kombinirano pirueto z največ tremi (3) pozicijami; pirueti
»impossible spin« in »around over the head camel with lady in inverted« sta prepovedani,
- največ en (1) zavoj po izbiri,
- največ eno (1) sekvenco korakov v ravni črti, diagonali, krogu ali serpentini največ nivoja štiri (4),
- eno (1) koreografsko sekvenco pri kateri se morata tekmovalca dotikati; vzorec je poljuben
Kadeti - solo dance
Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Obvezna plesa: Tudor Waltz
Easy Paso
Prosti ples:
Dolžina: 2.30 min. +/- 10 sek.
Vsebovati mora:
- sekvenco korakov v krogu v nasprotni smeri urinega kazalca največ nivoja tri (3),
- sekvenco korakov v ravni črti po dolžini največ nivoja tri (3),
- travelling največ nivoja dva (2),
- koreografsko sekvenco,
- cluster največ nivoja tri (3)
Kadeti - plesni pari
Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Obvezna plesa: Tudor Waltz
Easy Paso
Prosti ples:
Dolžina: 3.00 min. +/- 10 sek.
Vsebovati mora:
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vi)

skupno (»hold«) sekvenco korakov v serpentini največ nivoja tri (3),
ločeno (»no hold«) sekvenco korakov v ravni črti po dolžini največ nivoja tri (3),
travelling največ nivoja dva (2),
koreografski dvig,
dvig na mestu največ nivoja tri (3),
kombinirani dvig največ nivoja tri (3)
Mlajši mladinci

Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Dolžina: 4.00 min +/- 10 sek.
- največ osem (8) dvojnih ali trojnih skokov za ženske in največ devet (9) dvojnih ali trojnih skokov
za moške (povezovalni enojni skoki niso všteti),
- največ tri (3) kombinacije z največ petimi (5) skoki (vključno s povezovalnimi),
- obvezen je Axel (enojni, dvojni ali trojni), ki je lahko izveden tudi v kombinaciji,
- Axel, dvojni in trojni skoki so lahko izvedeni največ dvakrat; če tekmovalec skok izvede dvakrat,
mora ta biti enkrat v kombinaciji;
- največ dve (2) pirueti, od katerih mora biti ena (1) kombinirana z največ petimi (5) pozicijami in
mora vsebovati nizko pirueto,
- enaka pirueta je lahko v programu izvedena največ dvakrat,
(če sta obe pirueti kombinirani,) se morata med seboj razlikovati,
- pirueta »broken ankle« ni dovoljena;
- ena sekvenca korakov največ nivoja štiri (4),
- koreografska sekvenca
Mlajši mladinci - športni pari
Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Dolžina: 3.30 min +/- 10 sek.
Lahko izvedejo:
- največ dva (2) dviga (posamezna ali kombinirana); prepovedani so vsi tipi dvigov »Reverse
Cartwheel« in »Spin Pancake«; v kombiniranem dvigu lahko fant izvede največ osem (8) obratov,
v posameznem dvigu pa največ štiri (4) obrate
- največ en (1) ločen skok,
- največ eno (1) kombinacijo z največ dvema (2) skokoma,
- največ eno (1) kombinirano pirueto z največ tremi (3) pozicijami,
- največ dva (2) vržena dvojna skoka,
- največ en (1) dvojni twist,
- največ eno (1) skupno/kontaktno kombinirano pirueto z največ tremi (3) pozicijami,
- največ en (1) zavoj po izbiri,
- največ eno (1) sekvenco korakov v ravni črti, diagonali, krogu ali serpentini največ nivoja štiri (4),
- največ eno (1) koreografsko sekvenco pri kateri se morata tekmovalca dotikati; vzorec je poljuben

Mlajši mladinci - solo dance
Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Obvezna plesa: Association Wltz
Kilian
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Prosti ples:
Dolžina: 2.30 min. +/- 10 sek.
Vsebovati mora:
- sekvenco korakov v krogu v nasprotni smeri urinega kazalca največ nivoja štiri (4),
- sekvenco korakov v diagonali največ nivoja štiri (4),
- travelling največ nivoja tri (3),
- koreografsko sekvenco,
- cluster največ nivoja tri (3)

Mlajši mladinci - plesni pari
Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Obvezna plesa: Association Waltz
Kilian
Prosti ples:
Dolžina: 3.10 min. +/- 10 sek.
Vsebovati mora:
- skupno (»hold«) sekvenco korakov v krogu v smeri urinega kazalca največ nivoja štiri (4),
- ločeno (»no hold«) sekvenco korakov v diagonali največ nivoja štiri (4),
- ločen (»no hold«) cluster največ nivoja tri (3),
- koreografski dvig,
- rotacijski dvig največ nivoja štiri (4),
- kombinirani dvig največ nivoja štiri (4)

vii)

Mladinci/ke in člani/ce

Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Dolžina:



moški: 4.30 min +/- 10 sek.
ženske: 4.15 min – 4.30 min

Izvedejo lahko:
- največ osem (8) dvojnih ali trojnih skokov za ženske in največ devet (9) za moške (povezovalni
skoki niso všteti),
- največ tri (3) kombinacije z največ petimi (5) skoki (vključno s povezovalnimi skoki),
- obvezen je Axel (enojni, dvojni ali trojni), ki je lahko izveden tudi v kombinaciji,
- Axel, dvojni in trojni skoki so lahko izvedeni največ dvakrat, če tekmovalec skok izvede dvakrat,
mora ta biti enkrat v kombinaciji,
- največ dve (2) pirueti, od katerih mora ena (1) biti kombinirana z največ petimi (5) pozicijami in
mora vsebovati nizko pirueto,
- enaka pirueta je lahko v programu izvedena največ dvakrat,
- (če sta obe pirueti kombinirani,) se morata med sabo razlikovati,
- eno (1) sekvenco korakov,
- eno (1) koreografsko sekvenco
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Mladinci - športni pari
Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Dolžina: 4.30 min +/-10 sec.
Lahko izvedejo:
- največ dva (2) vržena skoka,
- največ en (1) twist,
- največ eno (1) kontaktno kombinirano pirueto z največ štirimi (4) pozicijami,
- dva (2) ločena skokovna elementa, od katerih mora en (1) biti posamezen skok, drugi pa
kombinacija z največ štirimi (4) skoki,
- največ eno (1) ločeno posamezno pirueto,
- en (1) zavoj na zunanjem robu,
- ena (1) sekvenca korakov po izbiri,
- dva (2) dviga, od katerih mora en (1) biti posamezen (z največ štirimi (4) obrati moškega) in en (1)
kombiniran dvig z največ desetimi (10) obrati moškega in največ štirimi (4) pozicijami ženske (3
menjave),
- odskoki dvigov se morajo med sabo razlikovati
Mladinci - solo dance
Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Style dance: Swing medley (Ritmi: Foxtrot, Quickstep, Swing, Charleston, Lindy Hop)
Dolžina: 2.40 min +/- 10 sek.
Vsebovati mora:
- obvezni vzorec: Quickstep,
- sekvenco korakov v diagonali,
- travelling,
- cluster
Prosti ples:
Dolžina: 3.00 min +/- 10 sek.
Vsebovati mora:
sekvenco korakov v krogu v smeri urinega kazalca,
sekvenco korakov v ravni črti po dolžini,
travelling,
koreografsko sekvenco,
cluster
Mladinci – plesni pari
Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Style dance: Rock medley (Ritmi: Jive, Boogie Woogie, Rock & Roll, Blues, Old Jazz)
Dolžina: 2.50 min +/- 10 sek.
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Vsebovati mora:
- obvezni vzorec: dvojni vzorec Blues,
- ločeno (»no hold«) sekvenco korakov v diagonali,
- kombinirani dvig,
- skupni (»hold«) cluster
Prosti ples:
Dolžina: 3.40 min +/- 10 sek.
Vsebovati mora:
- skupno (»hold«) sekvenco korakov v krogu v nasprotni smeri urinega kazalca,
- travelling,
- koreografski dvig,
- dvig na mestu,
- rotacijski dvig,
- kombiniran dvig,
- ločen (»no hold«) cluster
Člani – športni pari
Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Dolžina: 4.30 min +/- 10 sek.
Izvedejo lahko:
- največ dva (2) vržena skoka,
- največ en (1) twist,
- največ eno (1) kontaktno kombinirano pirueto z največ štirimi (4) pozicijami,
- dva (2) ločena skokovna elementa, od katerih mora en (1) biti posamezen skok, drugi pa
kombinacija z največ štirimi (4) skoki,
- največ eno (1) ločeno posamezno pirueto,
- en (1) zavoj na zunanjem robu,
- ena (1) sekvenca korakov po izbiri,
- največ tri (3) dvige, od katerih mora en (1) biti posamezen (z največ štirimi (4) obrati moškega) in
dva kombinirana z največ desetimi (10) obrati moškega in največ štirimi (4) pozicijami ženske (3
menjave),
- odskoki dvigov se morajo med sabo razlikovati
Člani – solo dance
Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Style dance: Spanish Medley (Ritmi: Paso Doble, Flamenco, Tango, Spanish Waltz, Bolero Gypsy Music,
Fandango)
Dolžina: 2.40 min +/- 10 sek.
Vsebovati mora:
- obvezni vzorec: Tango Delancha,
- sekvenco korakov v diagonali,
- travelling,
- cluster
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Prosti ples:
Dolžina: 3.00 min +/- 10 sek.
Vsebovati mora:
- sekvenco korakov v krogu v smeri urinega kazalca,
- sekvenco korakov v ravni črti po dolžini,
- koreografsko sekvenco,
- travelling,
- cluster

Člani - plesni pari
Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Style dance: Latin Medley (Ritmi: Mambo, Salsa, Merengue, Bachata, Bossa nova, Batucada, Cha Cha
Cha, Samba, Rumba)
Dolžina: 2.50 min +/- 10 sek.
Vsebovati mora:
- obvezni vzorec: Shaken Samba,
- ločeno (»no hold«) sekvenco korakov v diagonali,
- kombiniran dvig,
- skupen (»hold«) cluster
Prosti ples:
Dolžina: 3.40 min +/- 10 sek.
Vsebovati mora:
- skupno (»hold«) sekvenco korakov v krogu v smeri urinega kazalca,
- ločeno (»no hold«) sekvnco korakov v ravni črti po dolžini,
- travelling,
- koreografski dvig,
- dvig na mestu,
- rotacijski dvig,
- kombiniran dvig
viii)

Skupina D1

Dolžina: 1.30 min - 2.30 min
Lahko izvedejo:
- največ dvanajst (12) enojnih skokov brez Axla,
- največ dve (2) kombinaciji z največ petimi (5) skoki,
- enak skok se lahko izvede največ trikrat,
- največ dve (2) pirueti, od katerih je lahko ena (1) kombinirana z največ tremi (3) pozicijami,
- dovoljene so visoke in nizke piruete,
- eno (1) sekvenco korakov nivoja ena (1); koraki, ki jih tekmovalec lahko izvede in se bojo upoštevali
za doseg nivoja so: trojka na noter, trojka na ven, odprti mohawk, protitrojka po izbiri
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ix)

Skupina D2

Dolžina: 1.30 min – 2.30 min
Lahko izvedejo:
- največ dvanajst (12) skokov, dovoljeni so vsi enojni skoki, Axel, dvojni Salchow ali dvojni Toe-loop,
- dovoljeni sta največ dve (2) kombinaciji z največ petimi (5) skoki,
- Axel in dvojne skoke se lahko izvede največ dvakrat, če tekmovalec skok izvede dvakrat, mora biti
en od teh skokov v kombinaciji,
- največ dve pirueti, od katerih je lahko ena (1) kombinirana z največ tremi (3) pozicijami,
- dovoljene so vse visoke piruete, vse nizke piruete in ena pirueta v lastovki po izbiri tekmovalca,
- eno (1) sekvenco korakov nivoja ena (1); koraki, ki jih tekmovalec lahko izvede in se bojo upoštevali
za doseg nivoja so: dve protitrojki po izbiri, dve različni trojki
x)

Skupina E1

Dolžina: 2. 00min – 3.00 min
Lahko izvedejo:
- največ sedem (7) dvojnih skokov, dovoljeni so Axel in trije (3) različni dvojni skoki po izbiri
tekmovalcev,
- največ dve (2) kombinaciji z največ petimi (5) skoki,
- največ dve (2) pirueti, od katerih je lahko ena (1) kombinirana z največ štirimi (4) pozicijami;
dovoljene so vse vse visoke piruete, vse nizke piruete in vse osnovne piruete v lastovki,
- eno (1) sekvenco korakov največ nivoja dva (2)
xi)

Skupina E2

Dolžina: 2.00 min. – 3.00 min.
Lahko izvedejo:
- največ osem (8) dvojnih skokov vključno z Axlom,
- največ dve (2) kombinaciji, z največ petimi (5) skoki,
- največ dve (2) pirueti, ki sta lahko posamezni ali kombinirani z največ štirimi (4) pozicijami;
dovoljene so vse piruete razen »broken ankle«,
- eno (1) sekvenco korakov, največ nivoja tri (3)
xii)

Show skupine
Mlajši mladinski kvartet (Youth quartet) (Dolžina: 3.00 min +/- 10 sek.) – tekmovalci
tekmujejo po pravilih WORLD SKATE
Mladinski kvartet (Junior Quartet) (Dolžina: 3,00 min +/- 10 sek.) – tekmovalci tekmujejo
po pravilih WORLD SKATE
Kvartet (Dolžina: 3,00 min +/- 10 sek.) – tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE
Mladinske skupine (Junior Groups) (Dolžina: 3.30 min – 4.00 min.) – tekmovalci tekmujejo
po pravilih WORLD SKATE
Male skupine (Dolžina: 4.30 – 5.00 min +/- 10 sek.) – tekmovalci tekmujejo po pravilih
WORLD SKATE
Velike skupine (Dolžina: 4.30 – 5.00 min +/- 10 sek.) – tekmovalci tekmujejo po pravilih
WORLD SKATE

V vseh kategorijah traja ogrevanje 2 minuti + dolžina programa.
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Člen 4 – KRATKI PROGRAM
i)

Starejši dečki, deklice (Espoir)

Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Dolžina: 2.00 min +/- 5 sek.
Obvezni so naslednji elementi:
enojni Axel,
kombinacija skokov, ki mora vsebovati najmanj dva (2) in največ štiri (4) skoke, vključno s
povezovalnimi; dovoljeni so dvojni skoki brez dvojnega Axla,
posamezen skok: enojni ali dvojni, ne sme biti Axel,
dve (2) pirueti, od katerih mora ena biti kombinirana z nizko pirueto:
 pirueta v lastovki nazaj ven (+nizka) ali
 pirueta v lastovki naprej ven (+nizka)
ena (1) sekvenca korakov v serpentini, največ nivoja tri (3)
Elementi so lahko izvedeni v poljubnem zaporedju.
ii)

Starejši dečki, deklice (Espoir) – športni pari

Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Dolžina: 2.00 min +/- 5 sek.
Obvezni so naslednji elementi:
- posamezen dvig – Axel,
- ločen Axel,
- ločena nizka pirueta nazaj noter,
- vržen enojni Rittberger,
- skupna/kontaktna nizka pirueta,
- zavoj v lastovki naprej noter,
- sekvenca korakov v serpentini največ nivoja tri (3)
iii)

Kadeti in Mlajši mladinci

Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Dolžina: 2.30 min +/- 5 sek.
Obvezni so naslednji elementi:
- Axel (enojni, dvojni ali trojni),
- kombinacija skokov, ki mora vsebovati najmanj dva (2) in največ štiri (4) skoke, vključno s
povezovalnimi skoki,
- posamezen skok (enojni, dvojni ali trojni), ne sme biti Axel,
- posamezna pirueta,
- kombinirana pirueta z največ petimi (5) pozicijami, vsebovati mora nizko pirueto,
- sekvenca korakov v serpentini največ nivoja štiri (4).
Elementi so lahko izvedeni v poljubnem zaporedju.
iv)

Kadeti – športni pari

Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Dolžina: 2.30 min +/- 5 sek.
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Obvezni so naslednji elementi:
- posamezen dvig – »flip reversed split«,
- ločen dvojni Salchow,
- ločena nizka pirueta nazaj ven,
- vržen enojni Axel,
- skupna/kontaktna »hazel« pirueta,
- zavoj nazaj ven,
- sekvenca korakov v serpentini največ nivoja štiri (4)
v)

Mlajši mladinci – športni pari

Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Dolžina: 2.30 min +/- 5 sek.
Obvezni so naslednji elementi:
- posamezen »press« dvig z najmanj tremi (3) in največ štirimi (4) obrati fanta; na izhodu iz dviga ni
dovoljeno izvesti »adagio« koreografskih gibov,
- posamezen ločen skok,
- ločena pirueta v lastovki naprej ven z najmanj tremi (3) obrati,
- vržen skok; dovoljeni so vsi dvojni, vključno z enojnim Axlom,
- skupna/kontaktna pirueta »pull around« v lastovki s poljubnim vhodom,
- zavoj na zunanjem robu,
- sekvenca korakov v serpentini največ nivoja štiri (4)
vi)

Mladinci/ke in Člani/ce

Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Dolžina: 2.45 min +/- 5 sek.
Obvezni so naslednji elementi:
- Axel (enojni, dvojni ali trojni).
- kombinacija skokov, ki mora vsebovati najmanj dva (2) in največ štiri (4) skoke, vključno s
povezovalnimi,
- posamezen skok (enojni, dvojni ali trojni), ne sme biti Axel,
- posamezna pirueta,
- kombinirana pirueta z največ petimi (5) pozicijami, vsebovati mora nizko pirueto,
- sekvenca korakov v serpentini
vii)

Mladinci – športni pari

Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Dožina: 2.45 min +/- 5 sek.
Obvezni so naslednji elementi:
- twist,
- posamezna skupna/kontaktna pirueta,
- posamezen ločen skok,
- ločena kombinirana pirueta,
- zavoj na notranjem robu,
- dva (2) posamezna dviga z največ štirimi (4) obrati moškega,
- sekvenca korakov v serpentini
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viii)

Člani – športni pari

Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Dolžina: 2.45 min +/- 5 sek.
Obvezni so naslednji elementi:
- twist,
- posamezna skupna/kontaktna pirueta,
- posamezen ločen skok,
- ločena kombinirana pirueta,
- zavoj na notranjem robu,
- posamezen dvig z največ štirimi (4) obrati moškega,
- kombiniran dvig z največ osem (8) obratov moškega in največ tremi (3) pozicijami ženske (2
menjavi),
- sekvenca korakov v serpentini

Člen 5 – POKAL SLOVENIJE
Pravico nastopa na Pokalu Slovenije imajo vsi tekmovalci, ki so za tekoče leto pravilno
registrirani pri ZKŠS za določeno kategorijo. Število tekmovanj in podrobna strokovna
pravila, ki zadevajo Pokal Slovenije, določa letno Strokovni svet ZKŠS.
Strokovni svet ZKŠS letno imenuje:
- vodjo celotne serije,
- vodjo posameznih pokalnih tekmovanj.
Osnovna pravila:
- število tekmovanj, ki so vključena v Pokal Slovenije, določi Strokovni svet ZKŠS najkasneje
do 15. januarja naslednje sezone, v kolikor klubi do 15.12. tekoče sezone posredujejo
predvidena tekmovanja za naslednjo sezono.
- Tekmovanja so lahko razpisana:
i) v obveznih likih,
ii) v prostem programu.
- Tekmovanje za Pokal Slovenije je lahko organizirano v sklopu drugega tekmovanja, s tem,
da se za Pokal Slovenije izračunajo uvrstitve in točkovanje posebej.
- V sezoni 2019 bo končno uvrstitev tekmovalca na Pokalu Slovenije določal točkovni seštevek
uvrstitev iz štirih (4) tekmovanj za kategorije od cicibanov do starejših deklic in dečkov
vključno s kategorijami D1, D2, E1 in E2, ter iz treh (3) tekmovanj za kategorijo začetnikov
in začetnic.
- Minimalno število tekmovanj za Pokal Slovenije so 3 tekmovanja v sezoni; maksimalno
število ni omejeno, in se lahko v posamezni sezoni spreminja.
- Na tekmovanje morajo biti povabljeni vsi slovenski klubi, ki imajo registrirane tekmovalce v
tekoči sezoni s tem, da je udeležba presoja posameznega kluba.
- Na tekmovanja za Pokal Slovenije lahko tekmovalce prijavijo izključno klubi.
- Tekmovanje nima številčne omejitve nastopajočih za klub.
- Razpisane morajo biti naslednje kategorije:
a) Začetniki
b) Cicibani dečki,deklice (Tots)
c) Mlajši dečki, deklice (Minis)
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d) Starejši dečki, deklice (Espoirs)
e) Skupina D1
f) Skupina D2
g) Skupina E1
h) Skupina E2
- Naslov »Zmagovalec/ka Pokala Slovenije v kategoriji ... za sezono ...« je drugi najvišji naslov
za naslovom »Državni prvak Republike Slovenije za leto ...., v kategoriji ...«.
Organizacija:
-

-

-

v razpisu imenovanih tekmovanj mora biti navedeno, da tekmovanje šteje za Pokal
Slovenije.
Sodniški zbor izključno določa sodniška komisija pri ZKŠS. Sodijo ga lahko načeloma samo
slovenski sodniki, ki imajo sodniški izpit; izjemoma pa tudi tuji vabljeni sodniki, vendar ne
smejo tvoriti večine v sodniškem zboru (vabi jih klub organizator s soglasjem sodniške
komisije pri ZKŠS).
Kopije končnih rezultatov za posamezne kategorije tekmovalcev mora vodja posameznega
tekmovanja predati vodji serije tekočo sezono in sicer 3 izvode, ter po en izvod vsakemu
sodelujočemu in nesodelujočemu klubu. Po izračunu točkovanja, katerega izvrši (........), bo
vsak klub seznanjen s trenutnim stanjem rezultatov.
Vse pripombe na katerikoli del tekmovanja – serije in na rezultate, morajo biti dostavljene
po koncu tekmovanja vodji posameznega tekmovanja, ki določi rok za odgovor - ne daljši
od 14 dni. Odgovor posreduje vodji celotne serije.

Udeležba in razvrstitev:
-

-

Tekmovalec je uvrščen v seriji za Pokal Slovenije, če se udeleži najmanj enega od razpisanih
tekmovanj.
V kolikor se tekmovalec v kategoriji od cicibanov do starejših deklic in dečkov vključno s
kategorijami D1, D2, E1 in E2 udeleži vseh, ali več kot štirih (4) tekmovanj, se mu štejejo
najboljši rezultati štirih (4) tekmovanj. V kolikor se tekmovalec v kategoriji začetnikov
udeleži vseh, ali več kot treh (3) tekmovanj, se mu štejejo najboljši rezultati treh (3)
tekmovanj.
Vsaka starostna kategorija je v končnem seštevku razvrščena posebej, tudi po spolu (npr.
posebej dečki in posebej deklice),
v kolikor na tekmovanju sodelujejo tudi tekmovalci, ki niso registrirani pri ZKŠS, se njihove
uvrstitve ne upoštevajo v točkovanju za Pokal Slovenije in se izločijo.

Točkovanje in izračun rezultatov:
-

Tekmovalci prejmejo na posameznem tekmovanju točke glede na njihovo uvrstitev. Točke
se dodelijo na naslednji način:
Mesto :
1.
dobi
15 točk,
2.
dobi
13 točk,
3.
dobi
11 točk,
4.
dobi
8 točk,
5.
dobi
7 točk,
6.
dobi
6 točk,
7.
dobi
5 točk,
8.
dobi
4 točke,
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9.
10.
- slabše uvrščeni
-

-

dobi
dobi
dobi

3 točke,
2 točki,
1 točko.

Najboljša točkovanja, prejete na štirih (4) oz. treh (3) (za kategorijo začetnikov)
tekmovanjih tekmovanj se seštevajo; če je bila udeležba posameznega tekmovalca nižja od
štirih (4) oz. treh (3) tekmovanj, se potem seštejejo vse prejete točke. (Tekme, ki manjkajo
za dosego štirih (4) oz. treh (3) se vrednotijo z 0).
V primeru enakih seštevkov točk na koncu serije, se tekmovalce razvršča na naslednji način:
i)
Najprej se upošteva število tekmovanj, ki sta/so se jih tekmovalca/i udeležila/i –
če se je tekmovalec X udeležil treh in tekmovalec Y štirih tekmovanj, je boljši
tekmovalec X. V slučaju, da sta oba dosegla mejo štirih (4) oz. treh (3) opravljenih
tekem, se upošteva logično le tri (3) oz. štiri (4) rezultate. Odvečne tekme, ki jih
je morebiti opravil eden izmed kandidatov se ne upoštevajo. V tem primeru, ta člen
ne velja in za razvrstitev se upoštevajo členi od ii) do v).
ii)
Če sta/so se udeležila/i istega števila tekmovanj, odloča seštevek uvrstitev (npr.
Tekmovalec X ima sledeče uvrstitve 1+3+3+4=11, Y pa 1+2+3+6 = 12) in boljši
je tisti, ki ima iz istega števila tekmovanj nižjo vsoto – v tem primeru tekmovalec
X,
iii)
V kolikor bi bila tekmovalca izenačena še naprej (npr. X 1+2+5+7=15, Y
1+2+4+8=15), se izloči najslabša uvrstitev, ki je pri X 7 in pri Y 8 – v tem primeru
je Y premagal X,
iv)
V kolikor sta/so tekmovalci še vedno izenačeni, nadaljujemo z izločanjem najslabše
uvrstitve vse do enega tekmovanja,
v)
Če tudi takrat ni možno razvrstiti tekmovalcev, si delijo mesta.

Nagrade:
-

Zaključek in podelitev nagrad je na zaključni vseslovenski kotalkarski prireditvi . Nagrade
podeljujejo predstavniki ZKŠS.
Stroške za pokale za tri prvo uvrščene in diplome za vse uvrščene tekmovalce krije ZKŠS,
Prvo uvrščeni pridobi naslov »Zmagovalec/ka Pokala Slovenije v kategoriji ... za sezono ...v
umetnostnem kotalkanju«,
Organizator posameznega tekmovanja krije stroške za izvedbo tekmovanja, s tem, da mu
ostanejo tudi vsi prihodki.
Sponzorska sredstva pridobljena za Pokal Slovenije kot serijo v tekoči sezoni, se
enakomerno razdelijo med organizatorje posameznih tekmovanj v sezoni.

Sodelovanje ZKŠS
-

-

Strokovni svet lahko tekmovanja uvrsti med izbirna za reprezentančne nastope (razen za
kategorije D1, D2, E1 in E2) in s tem pridobi pregled nad kakovostjo skozi celo sezono,
katera pa so izbirna določi do 25.1. tekočega leta.
ZKŠS finančno podpre Pokal Slovenije na osnovi sprejetega proračuna za sezono in poskrbi
za medijsko objavo rezultatov.
Zunanjo podobo Pokala Slovenije (nagrade, pokali, diplome) organizira ZKŠS z zbiranjem
predlogov sodelujočih klubov, vsako sezono, vse do DP.
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Člen 6 – SODNIKI

Za ocenjevanje z RollArt sistemom so potrebne naslednje komisije:
- upravitelj tekmovanja (»competition manager«), bivši kalkulator
- tehnična komisija (»technical panel«)
- sodniška komisija (»judging panel«)
Tehnična komisija je sestavljena iz tehničnega specialista (»technical specialist«), tehničnega
pomočnika/asistenta (»specialist assistant«), tehničnega kontrolorja (»technical controller«) in
operaterja podatkov (»data controller«).
Tehnični specialist:
 poimenuje in definira izvedene tehnične elemente,
 ugotovi nivoje izvedenih elementov (glede na predstavljene »dodatke« (»features«)),
 navede padce.
Tehnični pomočnik/asistent:
 lahko poda mnenje/ugovor na elemente in nivoje, poimenovane s strani specialista,
 odloči v primeru, da pride do nestrinjanja med tehničnim specialistom in tehničnim
kontrolorjem,
 predčasno poimenuje elemente, ki bodo izvedeni in posname poimenovanje tehničnega
specialista.
Tehnični kontrolor:
 preveri poimenovanje elementov s strani tehničnega specialista,
 zahteva ponoven ogled, če se ne strinja s poimenovanjem elementov.
Operater podatkov vstavi v sistem/program elemente, definirane s strani tehnične komisije.
Sodniška komisija je sestavljena iz glavnega sodnika in ostalih sodnikov. Glavni sodnik sodi, kot da bi
bil sodnik, ugotovi, če je prišlo do kršenja pravil in posledično določi kazni ali prekrške, upravlja
tekmovanje in meri čas izvedbe programov. Sodniki ovrednotijo in ugotovijo QOE (»quality of element«
- kvaliteto elementa) vsakega elementa, poimenovanega s strani tehnične komisije. Sodniki prav tako
presodijo in ovrednotijo vsako komponento umetniške vrednosti.
Za izvedbo kateregakoli tekmovanja na državni ravni (razen državnega prvenstva) je potrebno zadostiti
minimalnemu številu oseb v komisijah, in sicer: organizator mora zagotoviti tehničnega specialista,
tehničnega operaterja in vsaj 3 člane sodniške komisije.
Na vseh tekmovanjih državnega ranga ter izbirnih tekmovanjih morata sodniško komisijo sestavljati vsaj
dva slovenska sodnika, ki jih določi sodniška komisija pri ZKŠS. V primeru, da sodniška komisija ne more
zagotoviti vsaj enega člana ZKŠS v tehnični komisiji, mora priskrbeti tujega licenciranega člana.

Člen 7 – VELJAVNOST MEMORANDUMA
- Prične veljati z dnem izdaje do preklica.
- Na osnovi izglasovanega sklepa Sekretariata ZKŠS.
- Memorandum je zavezujoč dokument za vse klube – člane ZKŠS, ki delujejo na področju
umetnostnega kotalkanja v Sloveniji.
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Člen 8 – TEKMOVANJA za Pokal Slovenije za sezono 2019
Tekme za Pokal Slovenije za sezono 2019 so:
1.
16.03.2019
Tekmovanje v obveznih likih (KK Renče)
2.
02.06.2019
Mednarodno tekmovanje / Pokal Pirueta (KK Pirueta)
3.
08.06.2019
1. Pokal Zelenega Zmajčka (DKK Stanko Bloudek)
4.
21. - 23.06. 2019
Državno prvenstvo – obvezni liki
5.
21. – 23.06.2019
Državno prvenstvo – prosti program
6.
21.09.2019
Mednarodno tekmovanje / Pokal Perla (KK Perla)

Ljubljana,

Predsednik :
Drago Ozebek
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