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RAZPISUJETA 

 

POKAL SLOVENIJE V UMETNOSTNEM DRSANJU ZA SEZONO 2015/16 
 
1.Organizator:   

Drsalno društvo LABOD BLED, Ljubljanska 5, 4260 Bled, e-mail: labodbled@gmail.com 

 
2. Kraj prireditve:    

Športna dvorana Bled, Ljubljanska 5, Bled 
 

3. Čas prireditve:  

11.3. do 13.3.2016  
 

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. 3, s spremembami tekmovalnega pravilnika, 
sprejetimi s strani Strokovnega sveta dne 14.10.2013 (okrožnica 2) in ISU pravilnika ter dopolnitvami, 

sprejetimi s strani Strokovnega sveta dne 22.12.2013 (okrožnica 3). 

Pravico do nastopa v posamičnih kategorijah imajo naslednji tekmovalci :  
- člani, članice 

- mladinci, mladinke 

- dečki, deklice A 

- dečki, deklice B 

- dečki, deklice C 

- dečki, deklice D  

- rekreativke, rekreativci R1 

- rekreativke, rekreativci R2 

- odrasli Artistic Gold Master 

Pravico do nastopa imajo plesni pari v naslednjih kategorijah: 

- mladinski plesni pari 

- odrasli plesni pari 

 

5. Ekipna tekmovanja:  
Kategorije C in D tekmujejo za Pokal Cicibanov po pravilniku ZDŠS. 

Kategorije člani, mladinci, A, B in C tekmujejo za Pokal Slovenije po pravilniku ZDŠS. 

 
6. Prijave: 

 
Tekmovalce lahko prijavijo njihovi klubi do torka 1. marca 2016 na naslov labodbled@gmail.com .  
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Kopijo prijave je potrebno poslati tudi Zvezi drsalnih športov Slovenije na naslov  
drsalna.zveza@siol.net. Popolna prijava mora vsebovati ime in priimek tekmovalcev, dan, mesec in 

leto rojstva, kategorijo ter obrazec planiranih elementov v programu.   
 

Štartnina na tekmovalca znaša 20 EUR. Posamezni klubi jo poravnajo za svoje tekmovalce z 
nakazilom na račun DDLB najkasneje do 10. marca: 

Drsalno društvo Labod Bled 

Ljubljanska 5, Bled 

IBAN SI56 0313 9100 0428 350 (SKB d.d.) 

V primeru naknadne prijave tekmovalca se zaračunava dvojna štartnina. 

 

Glasba mora biti posneta na CD-ju, ki mora biti ustrezno označen z imenom in priimkom tekmovalca, 

imenom kluba ter kategorijo. Glasbo je možno poslati tudi vnaprej po e-pošti oziroma naložiti na 
Dropbox. 

Če štartnina ni plačana, tekmovalec ne more tekmovati.  

Odpovedi brez potrdil o upravičenosti so možne do 6. 3. 2016, po tem datumu pa le z zdravniškimi 

potrdili, dostavljenimi pred sejo tekmovalne komisije; sicer se zaračunava štartnina klubu prijavitelju 

kot, da je tekmovalec prisoten na tekmovanju.  

 

7. Predvideni urnik:  
 

petek, 11.3.2016:  
12:00 - 15:00     uradni treningi in žreb  

 

sobota, 12.3.2016:  
07:30                seja tekmovalne komisije  

08:00 - 13:00     tekmovanje kategorije C in D (prosti programi)  
13:00 - 19:00     tekmovanje  kategorije B in A, mladinci, člani ter mladinski plesni pari  

(kratki programi)  

nedelja , 13.3.2016:  
08:00 - 09:30     tekmovanje kategorije R, Gold in odrasli plesni pari  (prosti programi) 

09:30 – 16:00 tekmovanje kategorije  B in A, mladinci in člani ter mladinski plesni pari  
(prosti programi)  

 
Podrobni urnik bo objavljen po zaključku prejema prijav oz. po uradnem žrebanju ter bo objavljen na 

spletni strani Drsalne Zveze Slovenije. 

 
 

 
 

 

Zveza drsalnih športov Slovenije                                               Drsalno društvo Labod Bled  
 

   Darja Gabrovšek Polajnar                                                                Iztok Buršič 

            predsednica        predsednik 
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