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Zveza drsalnih športov Slovenije in Drsalni klub Jesenice 
razpisujeta 

 

DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE 
V UMETNOSTNEM DRSANJU 2021 

(DP se izvede kot del mednarodne tekme Triglav Trophy 2021) 
 

 
 
 
Organizator: 
Drsalni klub Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice  
www.dkjesenice.si; e-mail: dkjesenice@gmail.si; fax: 04 586 33 65, GSM: 041 44 44 14 
 
Kraj prireditve:   
Dvorana Podmežakla, Ledarska 4, 4270 Jesenice  
 
Čas prireditve:   
10.4.2021 in 11.4.2021 
 
Splošna pravila:  
Tekmovalci morajo biti včlanjeni v klub, ki je član Zveze drsalnih športov Slovenije. Tekmovanje po 
potekalo na osnovi določil Tekmovalnega pravilnika za umetnostno drsanje ZDŠS. 
 
Državno prvenstvo se izvede kot del mednarodne tekme Triglav Trophy 2021. 
 
Za rezultat državnega prvenstva v vsaki kategoriji bo veljal vrstni red samo slovenskih 
tekmovalcev/tekmovalk, ki imajo pravico nastopiti na državnem prvenstvu.   
 
Test »tekma« A, B, se izvede samo v primeru, če mednarodno tekmovanje Triglav Trophy 2021, 
odpade. 
 
Za udeležbo na tekmovanju je potrebno pri vstopu v Dvorano Podmežakla, predložiti hitri test (HAGT) 
za diagnostiko Covid-19. Test za tekmovanje velja 48 ur od dne odvzema. Tekmovalci na uradnem 
treningu testa ne potrebujejo, potrebujejo pa ga trenerji.  
Za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti dodatnih udeležencev tekmovanja, je potrebno dosledno 
upoštevati vsa navodila NIJZ. V kolikor se bodo pokazale spremembe s strani NIJZ, boste o tem 
nemudoma obveščeni. 

http://www.dkjesenice.si/
mailto:dkjesenice@gmail.si
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Pravico do nastopa v posamičnih kategorijah imajo naslednji tekmovalci: 
- člani, članice  

- mladinci, mladinke  

 
Vsi tekmovalci morajo imeti opravljen zdravniški pregled in v kolikor organizator zahteva dokazila, 
se morajo predložiti takoj na licu mesta. 
 
 
Sodniški sistem: 
Za vse kategorije bo uporabljen ISU sodniški sistem. 

 

Prijave:   
Tekmovalce lahko prijavijo njihovi klubi do četrtka, 25.3.2021 na e-mail: 
dkjesenice.prijave@gmail.com. Kopijo prijave je potrebno poslati tudi Zvezi drsalnih športov 
Slovenije na e-mail: drsalna.zveza@siol.net.  
 
Popolna prijava mora vsebovati ime in priimek tekmovalcev, dan, mesec in leto rojstva, kategorijo, 

naslov glasbe, ime skladatelja in izvajalca, dolžino glasbe v minutah in sekundah ter obrazec planirane 

sestave programov.  

 

Prijavnino za tekmovanje v znesku 30 EUR na tekmovalca poravnajo sodelujoči klubu organizatorju 
najkasneje do 1.4.2021 na TRR:  
Drsalni klub Jesenice  
Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice  
IBAN: SI56 07000-0000154223 (Gorenjska banka) 
 
Odpovedi brez upravičenosti so možne do 1.4.2021, do 14.00 ure, po tem datumu pa le z zdravniškimi 
potrdili dostavljenimi na samo sejo tekmovalne komisije, sicer se klubu prijavitelju zaračunava 
prijavnina kot, da je tekmovalec prisoten na tekmovanju.  
 
Če prijavnina ni poravnana, ni možno oddati CD-ja z glasbo in tekmovalec ne more tekmovati. Glasba 
mora biti posneta na CD-ju (audio format), ki mora biti ustrezno označen z imenom in priimkom 
tekmovalca, imenom kluba, kategorijo v kateri nastopa ter vrsto programa (kratki ali prosti program). 
 
Urnik tekmovanja:  
petek, 9.4.2021          uradni trening in žreb, 
 
sobota,10.4.2021       seja tekmovalne komisije in sodniškega zbora;  
                                       tekmovanje v  kratkih programih kategorij mladinci in člani; 
              test A B 
nedelja,11.4.2021      tekmovanje v prostih programih mladinci in člani;                                                                   
              test A B 
 
Tekmovanje bo potekalo po urniku tekmovanja Triglav Trophy 2021, v primeru, da le-to odpade, 
bomo do 1.4.2021 posredovali natančen urnik.  
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Jesenice, 8.3.2021 
 
 
Zveza drsalnih športov Slovenije                                                                  Drsalni klub Jesenice 
    Darja Gabrovšek Polajnar                                                                               Bogdan Aupič 
 


