DKK STANKO BLODEK
Celovška 25
1000 Ljubljana
SLOVENIJA
e-naslov: zmajcek.pokal@gmail.com

Mednarodno tekmovanje v umetnostnem kotalkanju

1. POKAL ZELENEGA ZMAJČKA
Tekmovanje v dolgem programu za vse kategorije

Ljubljana, 8.6.2019
Drsalno kotalkarski klub – DKK Stanko Bloudek, Celovška 25, 1000 Ljubljana, razpisuje
mednarodno tekmovanje v umetnostnem kotalkanju »1. Pokal zelenega zmajčka«,
tekmovanje v dolgem programu.
Tekmovanje je razpisano po določilih plana tekmovanj ZKŠS za leto 2019 na podlagi
pravilnika ZKSŠ ter šteje za Pokal Slovenije.

PRIZORIŠČE:
Hala Tivoli v Ljubljani, podlaga beton, dim. 40 x 20 m.
Naslov: Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana

PRAVILA:
Kategorije, katerih nastopi štejejo za Pokal Slovenije 2019 (Začetniki, cicibani, mlajši
dečki/deklice, starejši dečki/deklice, D1, D2, E1, E2) tekmujejo po pravilih iz Memoranduma
št. 17 za leto 2019.
Kategorije od vključno kadetov do članov (kadeti, mlajši mladinci/ml. mladinke,
mladinci/mladinke, člani/članice) tekmujejo po Pravilniku Word skate 2019.
Sojenje prostih programov Začetnikov, Cicibanov, skupin D1, D2, E1, E2 bo po sistemu White
(10,0), sojenje programov v ostalih kategorijah pa bo po sistemu RollArt.
KATEGORIJE ZA TEKMO V DOLGEM PROGRAMU
Začetniki
Skupina »D1«
Skupina »D2«
Skupina »E1«

2012 in mlajši
2009, 2008
2007, 2006
2005, 2002

1.30 min +/- 10 sek
1.30 min – 2.30 max
1.30 min – 2.30 max
2.00 min – 3,00 max

Memorandum 2019
Memorandum 2019
Memorandum 2019
Memorandum 2019

Skupina »E2«
Cicibani
Mlajši dečki / deklice
Starejši dečki / deklice
Kadeti / kadetinje
Mlajši mladinci / mladinke

2001 in starejši
2011, 2010
2009, 2008
2007, 2006
2005, 2004
2003

Mladinci / mladinke

2001, 2000

Člani / članice

2000 in starejši

2.00 min – 3,00 max
2.00 min +/- 10 sek.
2.30 min +/- 10 sek.
3.00 min +/- 10 sek.
3.30 min +/- 10 sek,
4 min +/- 10 sek
4.30 min +/- 10 sek
4.15 min – 4.30 min
4.30 min +/- 10 sek.

Memorandum 2019
Memorandum 2019
Memorandum 2019
Memorandum 2019
World skate 2019
World skate 2019
World skate 2019
World skate 2019

Število tekmovalcev:
Klubi lahko prijavijo neomejeno število tekmovalcev.

Priznanja:
Prvi trije uvrščeni v posameznih kategorijah bodo pokale.
Ostali tekmovalci bodo prejeli spominsko medaljo.

URNIK:
Urnik uradnih treningov in samega tekmovanja bo izdelan po prejetih prijavah.

PRIJAVA:
Tekmovalce lahko klubi prijavijo do vključno 25.5.2019 na naslov: zmajcek.pokal@gmail.com
Prijava na tekmovanje mora vsebovati:
Ime in priimek tekmovalca, datum in letnico rojstva, ime kluba kategorijo, kontaktne podatke.

PRIJAVNINA:
Kategorije začetniki/ce, cicibani/ke, mlajši dečki/deklice, starejši dečki/deklice, D1, D2, E1, E2,
ki tekmujejo za Pokal Slovenije: 13€
Tekmovalci ostalih kategorij: 18€
Prijavnino poravnajo sodelujoči klubi organizatorju najkasneje na dan tekmovanja.

GLASBA:
Vsa glasba mora biti pred tekmovanjem poslana na elektronsko pošto organizatorja z jasno
označbo kateremu tekmovalcu pripada: ime in priimek tekmovalca, kategorija, format mp3.

RAZNO:
Organizator poskrbi za zdravniško službo med tekmovanjem, vendar vsak tekmovalec tekmuje
na lastno odgovornost (s strani organizatorja ni posebej zavarovan).
Klub organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe na osebah ali stvareh, do katerih bi
prišlo pred, med in po tekmovanju.
Treningi brez predhodne odobritve organizatorja in brez prisotnosti zdravniške službe niso
dovoljeni.
Športni pozdrav.
Predsednica DKK Stanko Bloudek:
Ksenija Pirš Stupan

PRAVILA PO MEMORANDUMU 2019 ZA POSAMEZNE SKUPINE
Začetniki
- največ deset (10) enojnih skokov brez Axla,
- 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
- 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
bod
Mlajši dečki, deklice (Minis)
- 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)
Starejši dečki, deklice (Espoirs)
- 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)

Skupina D1
- 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
Skupina D2
- 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
Skupina E1
- 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)
Skupina E2
- 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)

