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Zveza drsalnih športov Slovenije in Drsalni klub Jesenice 

 
RAZPISUJETA 

 

 

PROPOZICIJE ZA POKAL SLOVENIJE 
V UMETNOSTNEM DRSANJU ZA SEZONO 2013/14 

 

 

 

1. Organizator: Drsalni klub Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 JESENICE 

   www.dkjesenice.si  

   fax: 04 586 33 65, GSM: 041 455 500 

   e-mail: dkjesenice@gmail.com  

 

 

2. Kraj:  Dvorana Podmežakla, Ledarska 4, 4270 Jesenice 

 

 

3. Čas:  14.03.2014 do 16.03.2014 

 

 

 

4.Splošna pravila: Tekmovalci morajo biti včlanjeni v klub, ki je član Zveze drsalnih športov 

Slovenije. Tekmovanje bo potekalo po pravilniku ZDŠS 2010 in 

okrožnice št. 1/2010, s spremembami tekmovalnega pravilnika, 

sprejetimi s strani Strokovnega sveta dne 14.10.2013 in ISU pravilnika.  

                                 Tekmovalci morajo imeti opravljen zdravniški pregled. 

 

                             Pravico do nastopa na Pokalu Slovenije imajo : 

 dečki, deklice D 

 dečki, deklice C 

 dečki, deklice B 

 dečki, deklice A 

 mladinci, mladinke 

 člani, članice 

 R1 

 R2 

 

mailto:dkjesenice@gmail.com
http://www.dkjesenice.si/
mailto:dkjesenice@gmail.com


 
5. Predvideni urnik:  

petek, 14.3.2014: 

-   13:00 do 16:00 uradni treningi in žreb 

sobota, 15.03.2014: 

- 7 :30             seja tekmovalne komisije 

- 8:00 – 12:00 tekmovanje dolgi programi D ,C,R1,R2 

- 12:00 -19:00 tekmovanje kratki programi B, A, mladinci,člani 

nedelja , 16.3.2014 :                            

- 8 :00 – 15 :00 tekmovanje dolgi programi B,A,mladinci, člani 

  

 
 
6. Prijave: Tekmovalce lahko prijavijo njihovi klubi do ponedeljka 10. marca 

2014 na naslov : dkjesenice.prijave@gmail.com  Kopijo prijave je 
potrebno poslati strokovnemu svetu ZDŠS  drsalna.zveza@siol.net  
Popolna prijava mora vsebovati ime in priimek tekmovalcev, dan, 
mesec in leto rojstva, kategorijo, naslov glasbe ter dolžino glasbe v 
minutah in sekundah ter obrazec sestave programov.   

                                   Prijavnino za tekmovanje v znesku 20 EUR na tekmovalca  poravnajo 
sodelujoči klubu organizatorju najkasneje do seje tekmovalne komisije. 
Dvojna prijavnina pa se plača pri oddaji CD-ja. 

                                Odpovedi brez potrdil o upravičenosti so možne do 14. 3. 2014, po 
tem datumu pa le z zdravniškimi potrdili dostavljenimi na samo sejo  
tekmovalne komisije, drugače se zaračunava štartnina klubu 
prijavitelju kot, da je tekmovalec prisoten na tekmovanju. 

                             V kolikor se ne poravna štartnina ni možno oddati CD-ja z glasbo in 
tekmovalec ne more tekmovati. 

  

 
7. Podrobni urnik:  

 Podrobni urnik bo objavljen po zaključku prejema prijav oz. po 
uradnem žrebanju ter bo objavljen na spletni strani kluba : 
http://www.dkjesenice.si/ 

 
  
 
Jesenice, 6.1.2014 
 
 
 
Zveza drsalnih športov Slovenije  Drsalni klub Jesenice 
predsednica   predsednik 
Darja Gabrovšek Polajnar  Vinko Otovič 
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