
 
 

 
 
 
 
 

 

 
RAZPISUJETA 

 

DRŽAVNO PRVENSTVO 2020 
in 

ODPRTO PRVENSTVO SLOVENIJE 2020 
 
 
Prireditelj:   ZVEZA DRSALNIH ŠPORTOV SLOVENIJE 

Celovška 25, Ljubljana 
   e-mail: drsalna.zveza@siol.net,   
   spletna stran: www.drsalna-zveza.si  

 
Organizator:   Drsalno kotalkarski klub STANKO BLOUDEK LJUBLJANA 

Celovška 25, Ljubljana 
   e-mail: sbl@drsanje.si,  
   spletna stran: www.drsanje.si  
 
Kraj prireditve:   Hala Tivoli, Celovška 25, Ljubljana.  

Zaprta in ogrevana dvorana, ledena plošča 60 m x 30 m.  
 
Čas prireditve:   13. do 15. december 2019 
 
Pravila tekmovanja: Državno prvenstvo in odprto prvenstvo bosta potekala v skladu s 

Tekmovalnim pravilnikom ZDŠS november 2019 in Pravilih ZDŠS 
za rekreativce in odrasle 

Tekmovalne skupine: Državno prvenstvo:  

 v skladu s 4. členom Tekmovalnega pravilnika ZDŠS 
 

Odprto prvenstvo: 

 dečki in deklice skupin C, D in E 

 rekreativci in odrasli 
 
Prijave:  Tekmovalce lahko prijavijo samo klubi člani ZDŠS v skladu s 15. 

členom Tekmovalnega pravilnika ZDŠS.  
Prijava morajo vsebovati:  

 ime in priimek tekmovalca 

 dan, mesec in leto rojstva 

 kategorijo oz. starostno skupino 

 naslov glasbe, ime skladatelja in izvajalca 

 dolžino glasbe v minutah in sekundah 
 
Rok prijav: Torek, 3. decembra 2019 

Drsalno kotalkarski  klub 
STANKO BLOUDEK LJUBLJANA  
Celovška 25  
1000 LJUBLJANA 
e-mail: sbl@drsanje.si   
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1000 L JUBLJANA  
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Klubi pošljejo prijave po elektronski pošti ali priporočeni pošti na 
naslov prireditelja ZDŠS in naslov organizatorja DKK Stanko 
Bloudek. Dodatna prijava tekmovalca po tem roku je možna 
najkasneje do seje tekmovalne komisije in se v skladu s pravilnikom 
zanj plača dvojna štartnina. 

 
Štartnina:  štartnina za tekmovalca znaša 30 EUR in se poravna organizatorju 

pred pričetkom tekmovanja na njegov transakcijski račun  
DKK STANKO BLOUDEK, Celovška 25, 1000 Ljubljana, 
IBAN: SI56 0201 8001 1234 696, BIC: LJBASI2X. Organizator bo na 
podlagi prijav klubu prijavitelju izdal račun. 

 

Glasba:  Glasba mora biti posneta na CD-ju (audio format), ki mora biti 
ustrezno označen z imenom in priimkom tekmovalca, imenom kluba, 
tekmovalno skupino in dolžino glasbe. Če štartnina ni plačana, ni 
možno oddati CD-ja z glasbo in tekmovalec ne more tekmovati.  

 
Urnik: Podrobni urnik tekmovanja bo objavljen po zaključku prejema prijav in 

bo objavljen na spletni strani www.drsanje.si. Klube prosimo, da ob 
prijavah sporočijo, ali se bodo uradnega treninga udeležili in v katerih 
skupinah. 

 
Okvirni urnik:   Petek:  

uradni trening: 
    14:00 – 14:30  skupini E in D 
    14:30 – 15:00  skupina C 
    15:15 – 15:45  skupini B in A 
    15:45 – 16:15  mladinci-ke in članice 
  
    Sobota: 
      8:00 – 12:30 Prosti programi skupin E, D in C 

13:00 – 19:00 Kratki programi skupin B, A, mladinci-ke, članice  
 

Nedelja: 
      8:00 –   9:00 Prosti programi rekreativci in odrasli 

  9:00 – 16:00 Prosti programi skupin B, A, mladinci-ke, članice 
 
       

 

DKK STANKO BLOUDEK    ZDŠS 
Ksenija Pirš Stupan     Darja Gabrovšek Polajnar  
Predsednica      Predsednica 
 
 
 
Ljubljana, 15. november 2019 
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