Drsalno - kotalkarski klub Stanko Bloudek
Figure and Roller Skating Club Stanko Bloudek

ZVEZA DRSALNIH ŠPORTOV SLOVENIJE
DKK STANKO BLOUDEK
RAZPIS

DRŽAVNO PRVENSTVO
V UMETNOSTNEM DRSANJU 2014,
Ljubljana, 20.-22.12.2013
1. Organizator: DKK Stanko Bloudek, Celovška 25, 1000 Ljubljana
e-mail: drzavnop.sbl@gmail.com, www.drsanje.si
Kraj: Dvorana Tivoli, Celovška 25, 1000 Ljubljana
3. Pravila: Tekmovalci morajo biti včlanjeni v klub, ki je član Zveze drsalnih športov
Slovenije. Tekmovanje bo potekalo po pravilniku ZDŠS 2010 in Okrožnici št.1/2010, s
spremembami tekmovalnega pravilnika, sprejetimi s strani Strokovnega sveta dne
14.10.2013.. in ISU pravilniku. Tekmovalci morajo imeti opravljen zdravniški pregled.
Za skupino D in C bo v času državnega prvenstva potekalo odprto prvenstvo v
umetnostnem drsanju za najmlajše v dolgih programih

Pravico nastopa na DP imajo :

dečki, deklice B
dečki, deklice A
mladinci, mladinke
člani, članice
4. Urnik tekmovanja
petek 20.12.2013
- uradni trening in žreb
sobota, 21.12.2013
- Seja tekmovalne komisije
- Tekmovanje v dolgih programih za Odprto prvenstvo v umetnostnem drsanju za
najmlajše za skupino D in C,
- Razglasitev rezultatov za skupini D in C
- DP – tekmovanje v kratkih programih za skupine B, A, mladince in člane
nedelja, 22.12.2013
- DP – tekmovanje v dolgih programih za skupine B, A, mladince in člane
- Razglasitev rezultatov

Tekmovalce prijavijo klubi do ponedeljka 16.12.2013 na naslov organizatorja
(drzavnop.sbl@gmail.com) in na Zvezo drsalnih športov Slovenje
(drsalna.zveza@siol.net ) oboje po elektronski pošti.
Prijava mora vsebovati ime in priimek tekmovalca, datum rojstva in kategorijo ter
obrazec planiranih elementov v programu.
Štartnina za tekmovalca znaša 20 EUR in se poravna organizatorju pred pričetkom
tekmovanja. V primeru naknadne prijave tekmovalca se zaračunava dvojna štartnina.
Glasba mora biti posneta na CD-ju, ki mora bit ustrezno označen z imenom in priimkom
tekmovalca, imenom klub ter kategorijo.
Predvideni urnik :
Petek 20.12.2013
- uradni trening 13h – 16.15h
Sobota 21.12.2013
- tekmovanje dolgi programi D, C 8h – 13h
- tekmovanje kratki programi B, A, mladinci, člani od 13h – 18h
Nedelja 22.12.2013
- tekmovanje dolgi programi B, A, mladinci, člani od 8h – 14h
Podrobni urnik bo izdelan naknadno, vendar najkasneje en teden pred pričetkom
tekmovanja. Objavljen bo tudi na spletni strani kluba: www.drsanje.si
Ljubljana, 20.11.2013
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