RAZPIS ZA DRŽAVNO PRVENSTVO
V UMETNOSTNEM KOTALKANJU 2016

Državno prvenstvo bo potekalo od petka 01. julija do nedelje 03. julija 2016 na kotalkališču v
telovadnem balonu v Športnem parku v Novi Gorici, Bazoviška 4, Nova Gorica.
Kotalkališče je pokrito, velikosti 23m x 46m s podlago iz parketa.

Tekmuje se po Pravilniku Zveze kotalkarskih športov Slovenije, oziroma Pravilniku CEPE ter v
skladu z Memorandumom št.14. Vsak klub lahko prijavi neomejeno število registriranih
tekmovalcev za tekoče leto. Rok za prijavo je do vključno ponedeljka 20. junija 2016 na naslov:
Zveza kotalkarskih športov Slovenije
Celovška cesta 25
1000 LJUBLJANA
ali na e–mail : anton.grilj@gmail.com
kopijo prijave pošljite na naslov :
KUK NOVA GORICA
BAZOVIŠKA 4
5000 NOVA GORICA ali
na e-mail : info@kuk.si
Prijava mora vsebovati:
- ime in priimek tekmovalca
- dan, mesec in leto rojstva
- kategorijo oz. starostno skupino
- številko registracijskega kartončka
- ime in priimek delegata na tekmovanju
- ime in priimek trenerjev na tekmovanju
Prijavnina za začetnike,skupino D in E ter show skupine je 9,00 € na tekmovalca. Za cicibane,
mlajše dečke in deklice je 13,00 € na tekmovalca. Za skupine starejši dečki in deklice, kadeti,
mlajši mladinci, mladinci in člani je 17,00 € na tekmovalca. Prijavnino plačajo klubi na sestanku
sodniške in tekmovalne komisije v petek dne 01.07.2016.. Tekmovalci tekmujejo po kategorijah
za katere so registrirani za leto 2016.
Tekmovalci, ki so člani ZKŠS in so tuji državljani lahko tekmujejo le za Pokal Slovenije v prostem
dolgem programu, kot je tekmovanje razpisano v Memorandumu št. 14 za leto 2016.
Tekmovalci, ki so člani ZKŠS in so registrirani v tujem klubu ter so državljani Slovenije lahko
tekmujejo na državnem prvenstvu samo izven konkurence.
Klub jamči, da so opravljeni zdravniški pregledi za prijavljene tekmovalce iz katerih je razvidna
zdravstvena sposobnost tekmovalcev.

KUK Nova Gorica, ki je tudi izvajalec državnega prvenstva zagotovi med potekom tekmovanja
zdravniško in redarsko službo na kotalkališču. Zdravniška oskrba bo prisotna v času uradnih
treningov in tekmovanja. Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost.
Stroški in prihodki tekmovanja se razdelijo v skladu s tekmovalnim pravilnikom ZKŠS in tem
razpisom.
V petek 1.7.2016 mora vsak klub na sestanku sodniške in tekmovalne komisije oddati USB
ključe z glasbo za vsakega tekmovalca z označenim imenom in priimkom tekmovalca in
kategorijo.
Za tekmovanje v obveznih likih in prostem programu ter kombinaciji se podeljuje najboljšim
tekmovalcem medalje, pokale, vsi tekmovalci pa prejmejo diplome.
KATEGORIJE :
POSAMEZNO ( TUDI INLINE)
ZAČETNIKI – ce
CICIBANI – ke
MLAJŠI dečki in deklice
SKUPINA D
SKUPINA E
STAREJŠI dečki in deklice
KADETI – nje
MLAJŠI MADINCI – ke
MLADINCI – ke
ČLANI – ce

letnik 2009 in mlajši
letnik 2007 in 2008
letnik 2005 in 2006
letnik 2003 do 2006
letnik 2002 in starejši
letnik 2003 in 2004
letnik 2001 in 2002
letnik 1999 in 2000
letnik 1997 in 1998
letnik 1996 in starejši

program: 1,5 min +- 10sec
program: 2 min +- 10 sec
program: 2,5 min +- 10sec
program: 1,5 min –2,5 min
program: 2 min - 3 min
program: 3 min +- 10 sec
program: 3 min +- 10 sec
program: 4 min +- 10 sec
program: 4 min +- 10 sec
program: 4 min +- 10 sec

letnik 2007 in 2008
letnik 2005 in 2006
letnik 2003 in 2004
letnik 2001 in 2002
letnik 1999 in 2000
letnik 1997 in 19968
letnik 1996 in starejši

program: 2 min +- 10 sec
program: 2,5 min +- 10sec
program: 3 min +- 10 sec
program: 3 min +- 10 sec
program: 4 min +- 10 sec
program: 4 min +- 10 sec
program: 4 min +- 10 sec

ŠPORTNI PARI :
CICIBANI
MLAJŠI dečki in deklice
STAREJŠI dečki in deklice
KADETI – nje
MLAJŠI MADINCI – ke
MLADINCI – ke
ČLANI – ce
SHOW SKUPINE :
Po pravilih CEPE in MEMORANDUM št. 14 ZA LETO 2016
a) Quartet
b) Male skupine 6 – 12 tekmovalcev
c) Velike skupine 16 tekmovalcev in več
d) Mlajši mladinski quartet (uradni letniki rojstva)
e) Mlajše mladinske skupine 8 – 16 tekmovalcev (uradni letniki rojstva)

SOLO DANCE :
Po pravilih CEPE in MEMORANDUM št. 14 ZA LETO 2016
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Mlajše deklice, dečki
Starejše deklice, dečki
Kadeti
Mlajši mladinci
Mladinci
Člani

2005 – 2006
2003 – 2004
2001 – 2002
1999 – 2000
1998 – 1997
1996 in starejši

Kategorije za katere je določeno v tekmovalnem Pravilniku ZKŠS in Pravilniku CEPE ter
Memorandumu št. 14, da lahko tekmovalci nastopajo samo v obveznih likih ali samo v prostem
programu ali kombinaciji so sledeči: kadeti, mlajši mladinci, medtem ko kategoriji
mladincev in članov ne nastopajo v kombinaciji.
V kratkem programu se tekmuje kot je določeno s pravilnikom CEPA, trajanje programa 2 min
15sec +-5sec.
Orientacijski urnik državnega prvenstva v umetnostnem kotalkanju 2016
Petek, 01. julija 2016
Ob 15:00

Od 15:30 do 19:00

Sobota, 02. julija 2016
Od 8:00 do 12:00

Od 12:00 do 13:00
Od 13:00 do 14:30

Od 14:30 do 18:00

Ob 18:00

Od 19:00

sestanek sodniške in tekmovalne komisije ter žrebanje lokov,
žreb štartne liste obveznih likov in kratkih programov,
kontrola reg. kartončkov
uradni trening po poslanih prijavah oz. klubih

tekmovanje v obveznih likih za skupine: cicibani in cicibanke,
ml.dečki in deklice, starejši dečki in deklice sledi žrebanje
štartne liste za dolgi program
treningi prosti program začetniki, začetnice, četvorke,
cicibani, cicibanke, mlajši dečki, mlajše deklice, D, E
treningi kratki programi st.dečki, st. deklice,
kadeti,
kadetinje, ml.mladinke, ml.mladinci, mladinci,mladinke in
članice ter člani
tekmovanje
v
prostih
programih
za
skupine:
začetniki,začetnice, show skupine, cicibani, cicibanke, mlajši
dečki in deklice, D, E, športni pari
uradna otvoritev tekmovanja in podelitev pokalov in
diplom skupinam: show skupine, začetniki,začetnice,
cicibani, cicibanke, ml. dečki in deklice, D, E, športni pari
tekmovanje v kratkem programu za skupine: st. dečki in
deklice,
kadeti,kadetinje,
ml.mladinci,
ml.mladinke,
mladinci,mladinke in člani ter članice
Sledi žrebanje štartne liste za prosti program.

Nedelja, 03. julija 2016
Od 8:00 do 12:00

Od 12:00 do14:00

Od 14:00 do 17:00

Od 17:30 do 18:00

tekmovanje v obveznih likih za skupine: kadeti, kadetinje,
ml. mladinci, ml.mladinke, mladinci,mladinke in članice ter
člani
treningi dolgi programi st. deklice in dečki, kadeti,
kadetinje,ml. mladinke, ml.mladinci , mladinci,mladinke in
članice ter člani
tekmovanje v dolgem programu za skupine: st. dečki in
deklice, kadeti,kadetinje ml. mladinci, ml.mladinke,
mladinci,mladinke in člani ter članice
razglasitev rezultatov in zaključek tekmovanja s podelitvijo
medalj, pokalov in diplom tekmovalcem

Natančen urnik bo določen na osnovi prijav klubov in ga boste prejeli po e-mailu.

Ljubljana, 01.06.2016

Predsednica ZKŠS :
Breda Marinšek l.r.

