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Nova Gorica, 07.05.2016
R AZ PI S
Mednarodnega tekmovanja v umetnostnem kotalkanju

19. MEMORIAL SANDRE JAKIN
Tekmovanje v dolgem programu za vse kategorije
Nova Gorica, 21. Maj 2016
Klub za umetnostno kotalkanje - KUK Nova Gorica razpisuje mednarodno tekmovanje v umetnostnem
kotalkanju »19. memorial Sandre Jakin«, tekmovanje v dolgem programu za vse kategorije.
Kje in kdaj: v soboto 21. maja 2016, v Balonu v Športnem parku v Novi Gorici, podlaga parket,
dim. 23 x 46 m.
POMEMBNO: Na tekmovanju bodo smeli nastopili le tekmovalci, ki bodo uporabljali opremo,
primerno za parket. Nastop z neprimerno opremo ne bo dovoljen!
KATEGORIJE ZA TEKMO V DOLGEM PROGRAMU (ločeno moški in ženske):
Prvi koraki
2010 in mlajši
1.30 min +/- 10 sek
Začetniki
2009 in mlajši
1.30 min +/- 10 sek
Cicibani
2007, 2008
2.00 min +/- 10 sek
Mlajši dečki in deklice
2005, 2006
2.30 min +/- 10 sek
Skupina »D«
2003 in mlajši
1.30 - 2.30 min
Skupina »E«
2002 in starejši
2.00 - 3.00 min
Starejši dečki in deklice
2003, 2004
3.00 min +/- 10 sek
Kadeti
Mlajši mladinci
Mladinci
Člani

2001, 2002
1999, 2000
1997, 1998
1996 in starejši

3.30 min +/- 10 sek (po pravilniku CEPA)
4.00 min +/- 10 sek (po pravilniku CEPA)
4.00 min +/- 10 sek (po pravilniku CEPA)
4.00 min +/- 10 sek (po pravilniku CEPA)

Pravila:
1. Kategorija Prvi koraki:
- trajanje programa 1 minuta 30 sekund +/- 10 sekund
- prestopanje naprej v strnjeni osmici,
- limonice naprej,
- sonožen skok v višino, sonožen skok s pol obrata, (število skokov je poljubno)
- valček kadet
- kanonček, lastovka, svečka,
- visoka pirueta na dveh nogah.
2. Kategorije od začetnikov do starejših dečkov/deklic nimajo predpisanih elementov v svojem
programu.
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3. Pravila za tekmovanje kategorij »D« in »E« so priloga tega razpisa. Elementi, ki niso dovoljeni za
kategoriji “D” in “E”, ne bodo točkovani.
4. Kategorije od kadetov do članov tekmujejo po pravilniku CEPA 2016.
Število tekmovalcev:
Klubi lahko prijavijo neomejeno število tekmovalcev.
Startnina:
Startnina za dolgi program znaša € 13,00. Startnina se plača pred pričetkom tekmovanja, posimo za
plačilo na TRR št. 04750-0000508913 pri banki NKBM Nova Gorica.
Priznanja:
Prvi trije uvrščeni po posameznih kategorijah bodo prejeli pokale.
Ostali tekmovalci bodo prejeli spominsko medaljo.
Urnik:
Urnik uradnih treningov in samega tekmovanja bo izdelan po prejetih prijavah.
Rok za prijavo:
Rok za prijavo tekmovalcev je do vključno ponedeljka 16.05.2016 na naslov:
Klub za umetnostno kotalkanje – Bazoviška 4 – 5000 Nova Gorica ali na fax št.:+386 (0)5 333 32 05 ali
na e-mail: info@kuk.si.
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 KUK Nova Gorica
Tamara Fon Rejec
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