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Nova Gorica, 20.03.2016

Mednarodno tekmovanje v umetnostnem kotalkanju

»37. GORIŠKA VRTNICA«
Tekmovanje v obveznih likih, kratkem in dolgem programu
Nova Gorica, 29. april – 01. maj 2016
Klub za umetnostno kotalkanje KUK Nova Gorica razpisuje Mednarodno pokalno tekmovanje
v umetnostnem kotalkanju »37. Goriška vrtnica« in sicer v obveznih likih, kratkem in dolgem
programu.
PRIZORIŠČE:
Telovadni balon v Športnem parku v Novi Gorici, dim. 23 x 46 m, podlaga parket.
Naslov: Bazoviška ulica 4, SI-5000 Nova Gorica
POMEMBNO: Na tekmovanju bodo smeli nastopili le tekmovalci, ki bodo uporabljali opremo,
primerno za parket. Nastop z neprimerno opremo ne bo dovoljen!
PRAVILA:
OBVEZNI LIKI:
Kategorije od cicibanov do starejših dečkov/deklic ter kategoriji „D” in „E”, tekmujejo po
pravilniku v prilogi.
Kategorije od kadetov do članov tekmujejo po pravilniku CEPA 2016.
PROSTI PROGRAM:
Kategorije Začetniki, Cicibani, Mlajši dečki/deklice in Starejši dečki/deklice nimajo
predpisanih elementov v svojem programu.
Kategorije od Kadetov do Članov ter In-line tekmujejo po Pravilniku CEPA 2016.
Pravila za tekmovanje kategorij »D« in »E« so priloga tega razpisa. Elementi, ki niso
dovoljeni za kategoriji “D” in “E”, ne bodo točkovani.
KATEGORIJE ZA TEKMO V OBVEZNIH LIKIH (ločeno moški in ženske):
Cicibani
2008, 2007 in mlajši
Mlajši dečki in deklice
2006, 2005 in mlajši
Starejši dečki in deklice
2003, 2004
Skupina »D«
2003 in mlajši
Skupina »E«
2002 in starejši
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Kadeti
Mlajši mladinci
Mladinci
Člani

2001, 2002 in mlajši - CEPA
1999, 2000 in mlajši - CEPA
1997, 1998 in mlajši - CEPA
1996 in starejši - CEPA

KATEGORIJE ZA TEKMO V KRATKEM PROGRAMU (ločeno moški in ženske):
Starejši dečki/deklice
2003, 2004
2.15 min +/- 5 sek
Kadeti
2001, 2002 in mlajši
2.15 min +/- 5 sek - CEPA
Mlajši mladinci
1999, 2000 in mlajši
2.15 min +/- 5 sek - CEPA
Mladinci
1997, 1998 in mlajši
2.15 min +/- 5 sek - CEPA
Člani
1996 in starejši
2.15 min +/- 5 sek - CEPA
IN-LINE
2.15 min +/- 5 sek - CEPA
KATEGORIJE ZA TEKMO V DOLGEM PROGRAMU (ločeno moški in ženske):
Začetniki
2009 in mlajši
1.30 min +/- 10 sek
(lahko vokalna glasba)
Cicibani
2008, 2007 in mlajši
2.00 min +/- 10 sek
Mlajši dečki in deklice
2006, 2005 in mlajši
2.30 min +/- 10 sek
Starejši dečki in deklice
2003, 2004 in mlajši
3.00 min +/- 10 sek
Kadeti
2001, 2002 in mlajši
3.30 min +/- 10 sek
Mlajši mladinci
1999, 2000 in mlajši
4.00 min +/- 10 sek
Mladinci
1997, 1998 in mlajši
4.00 min +/- 10 sek
Člani
1996 in starejši
4.00 min +/- 10 sek
IN-LINE
3.30 min +/- 10 sek
Skupina »D«
Skupina »E«

2003 in mlajši
2002 in starejši

1.30 - 2.30 min (lahko vokalna glasba)
2.00 - 3.00 min (lahko vokalna glasba)

ŠTEVILO TEKMOVALCEV:
Klubi lahko prijavijo neomejeno število tekmovalcev.
STARTNINA:
Tekmovalci se lahko udeležijo vseh treh tekmovanja ali pa izberejo le eno: v obveznih likih, v
kratkih programih ali v prostih programih. Zato se morajo tekmovalci na vsako od tekmovanj
prijaviti posebej, startnine pa so sledeče:
obvezni liki
kratki program
dolgi program

13,00 €
10,00 €
13,00 €
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Startnina se plača pred pričetkom tekmovanja na TRR 04750-0000508913, NKBM Nova
Gorica.
PRIZNANJA:
Prvi trije uvrščeni v dolgem programu bodo prejeli pokale.
Prvi trije uvrščeni na tekmovanju v obveznih likih in v kratkih programih bodo prejeli
medalje.
Vsak udeleženec tekmovanja bo prejel spominsko medaljo.
Prvi trije uvrščeni klubi bodo prejeli pokale.
Točkovanje klubov: tekmovalci, ki tekmujejo za pokal “Goriška vrtnica” v DOLGIH
PROGRAMIH, bodo točkovani kot je določeno v tabeli:
TOČKOVANJE KATEGORIJ ZAČETNIKI, CICIBANI, MLAJŠI DEČKI/DEKLICE,
STAREJŠI DEČKI/DEKLICE, KATEGORIJA »D« IN KATEGORIJA »E«:

1°
5

2°
4

3°
3

4°
2

5°
1

Od šestega mesta dalje prejmejo tekmovalci po 0,5 točke.
TOČKOVANJE KATEGORIJ KADETI, MLAJŠI MLADINCI, MLADINCI, ČLANI IN INLINE:

1°
10

2°
8

3°
6

4°
4

5°
2

Od šestega mesta dalje prejmejo tekmovalci po 1 točko.
Uvrstitve klubov: Klubi bodo razvrščeni na osnovi seštevka vseh točk, ki jih bodo zbrali
tekmovalci, ki jih bodo v pokalno tekmovanje prijavili klubi.
V pokalnem tekmovanju lahko sodeluje največ 6 tekmovalcev iz posameznega kluba. Klubi, ki
bodo prijavili več tekmovalcev, morajo ob prijavi določiti 6 tekmovalcev, ki tekmujejo za
Pokal „Goriška vrtnica”. Od tega sta lahko največ 2 tekmovalca iz ene starostne kategorije.
V primeru enakega seštevka točk, bo zmagal klub po naslednjih kriterijih v vrstnem redu kot
je navedeno:
1. boljši seštevek doseženih točk v 3-eh najštevilčnejših kategorijah v katerih je klub
pokalno sodeloval
2. število osvojenih prvih mest
3. število osvojenih drugih mest
4. število osvojenih tretjih mest
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5. zmaga ekipa z najmlajšim članom
Klub organizator ne tekmuje za pokal „Goriška vrtnica”.
ROK ZA PRIJAVO:
Rok za prijavo tekmovalcev je do vključno petka 22. aprila 2016 na fax št.:+386 (0)5 333 32 05
ali na e-mail: info@kuk.si.
Prosimo, da za prijavo tekmovalcev uporabite obrazce v prilogi.
RAZNO:
Organizator zavaruje prireditev in poskrbi za nujno medicinsko pomoč 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 osebja za nudenje nujne
medicinske pomoči niso dovoljeni.
URNIK:
Uradni urnik tekmovanja bo objavljen takoj po prejetih prijavah.
Da bi vam olajšali organizacijo logistike objavljamo predvideni urnik tekmovanj:

PETEK, 29. APRIL 2016
Od 14.00

Preizkus plošče

Urnik – po zaključku prijav

SOBOTA, 30. APRIL 2016
09.00
Sledi
Sledi
Sledi
Sledi
Sledi

Obvezni liki
Obvezni liki
Kratki program
Kratki program
Kratki program
Dolgi program

TEKMOVANJE
Podelitev priznanj
Uradni trening
TEKMOVANJE
Objava rezultatov in podelitev priznanj
Treningi

NEDELJA, 01. MAJ 2016
09.00

Dolgi programi

Sledi

Dolgi programi,
Pokal »Goriška vrtnica«

TEKMOVANJE
začetniki, cicibani, mlajši dečki/deklice, »D«, »E«,
starejši dečki/deklice, kadeti, mlajši mladinci,
mladinci, člani, in-line
Objava rezultatov in podelitev priznanj
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Žrebanje likov in startne liste za tekmovanja v obveznih likih, kratkem in dolgem programu, bo v
sredo, 27. APRILA 2016 ob 19.00 uri v prostorih KUK Nova Gorica na Erjavčevi ulici v Novi Gorici.
Žrebanja se lahko udeležijo predstavniki klubov, ki sodelujejo na tekmovanju.
Izžrebani liki in startne lise bodo posredovani z elektronsko pošto vsem prijavljenim klubom.

Športni pozdrav.
Predsednica KUK Nova Gorica:
Tamara Fon Rejec
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