MEMORANDUM št. 12
Člen 1 – kategorije
Tekmovalci umetnostnega kotalkanja se od sezone 2014 registrirajo pri ZKŠS v naslednje kategorije:
a) Začetniki
- vsi, ki niso do 1. januarja tekočega leta dopolnili 8 let,
b) Cicibani
- vsi, ki niso do 1. januarja tekočega leta dopolnili 10 let,
c) Mlajši dečki, deklice,minis
- vsi, ki niso do 1. januarja tekočega leta dopolnili 12 let,
d) Starejši dečki, deklice,espoirs - vsi, ki niso do 1. januarja tekočega leta dopolnili 14 let,
e) Skupina D
- vsi, ki niso do 1. januarja tekočega leta dopolnili 14 let,
f) Skupina E
- vsi, ki so do 1. januarja tekočega leta dopolnili 14 let
g) Kadeti, mlajši mladinci, mladinci in člani – po pravilih CEPA oz. CIPA
V razpisu Državnega prvenstva se lahko vključijo tudi demonstracijske discipline um. kotalkanja ( inline,solo
dance, itd.) vse po Pravilih CEPE.
Na Državnem prvenstvu se tekmuje v dveh disciplinah in sicer posamezno ter športni pari v naslednjih
kategorijah:
Začetniki 2007
Cicibani 2006-2005
Mlajši dečki, deklice 2004-2003
Starejši dečki, deklice 2002-2001
Kadeti letnik roj. 1999-2000
Mlajši mladinci letnik roj. 1997-1998
Mladinci letnik roj. 1995-1996
Člani letnik roj. 1994 in starejši
Člen 2 – obvezni liki
1) Cicibani (Skupina C)
1 a lok naprej ven desno
2 a lok naprej noter desno
7 a trojka naprej desno in levo (»oslovska trojka«)

Na tekmovanjih se žreba enega od obveznih likov med 1a in 2a, ki se izvaja. Kot drugi lik pa
obvezno ostaja lik 7a.
2) Mlajši dečki, deklice (Skupina B)

3) Starejši dečki, deklice (Skupina A)

1 skupina:
3 a lok nazaj ven desno
9 a/b trojka naprej noter

1. skupina:
19 a/b protitrojka naprej noter
27 a/b vijuga trojka naprej noter
14 a zanka naprej ven

2 skupina:
4 a lok nazaj not desno
8 a/b trojka naprej ven

2. skupina:
18 a/b protitrojka naprej ven
10 a dvojna trojka naprej ven
15 a zanka naprej noter
3 skupina:
18 a,b protitrojka naprej ven
11 a
dvojna trojka naprej noter
15 a
zanka naprej noter
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4) Kadeti

5) Jeunesse – mlajši mladinci

1. skupina:
13 a dvojna trojka nazaj noter
19 a/b protitrojka naprej noter
15 a zanka naprej noter
20 a/b okret naprej ven

1. skupina:
20 a/b okret naprej ven
33 a/b vijuga protitrojka naprej noter
16 a zanka nazaj ven desno
36 a/b dvojna trojka paragraf naprej ven

2. skupina:
18 a/b protitrojka naprej ven
21 a/b okret naprej noter
30 a/b vijuga zanka naprej ven
28 a/b vijuga dvojna trojka naprej ven

2. skupina:
21 a/b okret naprej noter
32 a/b vijuga protitrojka naprej ven
17 a zanka nazaj noter desno
29 a/b vijuga dvojna trojka nazaj ven
3. skupina:
22 a/b protiokret naprej ven
33 a/b vijuga protitrojka naprej noter
17 a zanka nazaj noter desno
36 a/b dvojna trojka paragraf naprej ven

3. skupina:
19 a/b protitrojka naprej noter
22 a/b protiokret naprej ven
16 a zanka nazaj ven
28 a/b vijuga dvojna trojka naprej ven

4. skupina:
23 a/b protiokret naprej noter
32 a/b vijuga protitrojka naprej ven
30 a/b vijuga zanka naprej ven
29 a/b dvojna trojka vijuga nazaj ven

4. skupina:
13 a dvojna trojka nazaj noter
18 a/b protitrojka naprej ven
30 a/b vijuga zanka naprej ven
23 a/b protiokret naprej noter
6) Mladinci

7) Člani

1. skupina:
20 a/b okret naprej ven
37 a/b dvojna trojka paragraf nazaj ven
31 a/b vijuga zanka nazaj ven
40 a/b protitrojka paragraf naprej ven

1. skupina:
20 a/b okret naprej ven
37 a/b dvojna trojka paragraf nazaj ven
38 a/b zanka paragraf naprej ven
41 a/b protitrojka paragraf nazaj ven

2. skupina:
21 a/b okret naprej noter
36 a/b dvojna trojka paragraf naprej ven
38 a/b zanka paragraf naprej ven
40 a/b protitrojka paragraf naprej ven

2. skupina:
21 a/b okret naprej noter
36 a/b dvojna trojka paragraf naprej ven
39 a/b zanka paragraf nazaj ven
40 a/b protitrojka paragraf naprej ven

3. skupina:
22 a/b protiokret naprej ven
37 a/b dvojna trojka paragraf nazaj ven
31 a/b vijuga zanka nazaj ven
40 a/b protitrojka paragraf naprej ven

3. skupina:
22 a/b protiokret naprej ven
37 a/b dvojna trojka paragraf nazaj ven
38 a/b zanka paragraf naprej ven
41 a/b protitrojka paragraf nazaj ven

4. skupina:
23 a/b protiokret naprej noter
36 a/b dvojna trojka paragraf naprej ven
38 a/b zanka paragraf naprej ven
40 a/b protitrojka paragraf naprej ven

4. skupina:
23 a/b protiokret naprej noter
36 a/b dvojna trojka paragraf naprej ven
39 a/b zanka paragraf nazaj ven
40 a/b protitrojka paragraf naprej ven
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8) Skupina D

9) Skupina E

2 a lok naprej noter
7 a trojka naprej ven desno in levo
(»oslovska trojka«)

3 a lok nazaj ven
26 a/b vijuga trojka naprej ven
14 a zanka naprej ven
Člen 3 – prosto kotalkanje

i)

začetniki: 1.30min/+-10sec.
Lahko izvedejo samo :

-

lastovko naprej na levi in desni nogi (s skupno dolžino vsaj ½ dolžine plošče),
prestopanje naprej v strnjeni osmici (velikost krogov primerna tekmovalčevi višini),
valček v povezavi s kadetom
visoke piruete na eni ali dveh nogah
enojne skoke brez axla

ii)

cicibani: 2min/+-10sec.
Lahko izvedejo samo :

-

-

vse enojne skoke in tudi axel
največ 2 kombinaciji , od treh do petih enojnih skokov, vsebovati mora rittberger
visoke,nizke in kombinirane piruete med visokimi in nizkimi, obvezna ena visoka pirueta
koraki v krogu, v serpentini, ali diagonali, ki vključujejo Rittberger korak (velikost krogov primerna
tekmovalčevi višini),

iii)

mlajši dečki, deklice (Minis): 2.30min/+-10sec.
Lahko izvedejo samo :
a. SKOKI : vse enojne skoke, axel, dvojni toeloop, dvojni salchow, maximum dve kombinaciji z minimalno
2 ali maksimalno 5 skokov ( med dovoljenimi ) skupno največ 10. Obvezno TOELOOP (
enojni,dvojni posamezno ali v kombinaciji ) in Lutz (enojni, posamezno ali v kombinaciji) .
b. PIRUETE : visoke, nizke, piruete v lastovki (ni dovoljena broken ankle, na peti in inverted ), samo ena
kombinirana pirueta. Skupno največ 3 piruete.
c. KORAKI : najmanj ena sekvenca v diagonali,serpentini ali v krogu, ki vključuje rittberger korak, ter
korak 3 zaporednih protitrojk na isti nogi.
d. LASTOVKA : (arabesgue) z dvema ali več pozicijami v serpentini s pričetkom na začetku plošče, širine
najmanj 1/2 širine plošče in zaključkom na drugem koncu plošče.

Omejitev skokov in piruet :
-

skoke enakega tipa in rotacije ( razen enojnih skokov ) je dovoljeno izvesti v celotnem programu samo
3x.
obe kombinaciji morata biti različni.
program mora vsebovati vsaj 2 pirueti, od katerih je ena kombinirana.
ena pirueta mora biti posamezna visoka pirueta, če te ni, potem mora kombinirana pirueta vsebovati
samo različne visoke piruete.
pri izvedbi programa se mora med dvema piruetama izvesti najmanj dva druga različna elementa
(koraki,skok).
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iv)

starejši dečki, deklice (Espoirs): 3min/+-10sec.
Lahko izvedejo samo :
a. SKOKI : vse dvojne skoke ( dvojni axel in en trojni skok) skupno največ 12. Obvezno TOELOOP (
enojni,dvojni posamezno ali v kombinaciji ) in Lutz (enojni ali dvojni, posamezno ali v
kombinaciji).
b. PIRUETE : visoke,nizke, vse lastovke ( razen broken ankle ), največ 3 piruete.
c. KORAKI : najmanj ena sekvenca korakov v diagonali, krogu ali serpentini, ki vključuje rittberger korak
ter korak 3 zaporednih protitrojk na isti nogi.
d. LASTOVKA : (obvezno) z dvema ali več pozicijami v serpentini s pričetkom na enem koncu plošče, širine
serpentine najmanj ½ širine plošče in zaključkom na drugem koncu plošče.
Omejitev skokov in piruet :
-

v)

vi)

skoke enakega tipa in rotacije ( razen enojnih skokov ) je dovoljeno izvesti vprogramu samo 3x.
kombinacije morajo biti različne.
program mora vsebovati vsaj 2 pirueti, od katerih mora biti ena kombinirana.
ena pirueta mora biti posamezna nizka pirueta, če te ni potem mora kombinirana pirueta vsebovati
samo nizke piruete.
pri izvedbi programa se mora med dvema piruetama izvesti najmanj dva druga različna elementa
(koraki,skok).

skupina D (trajanje glasbe je najmanj 1 min 30 sek, do največ 2 min 30 sek, dovoljena je tudi vokalna
glasba):
od skokov so dovoljeni vsi enojni skoki, axel, dvojni Salchow (trojček) in dvojni Toe-Loop,
dovoljeni sta maximalno dve kombinaciji z min. 2 oz. max. 5 skoki med dovoljenimi, skupno največ 10
skokov,
dovoljene so vse piruete razen »Broken Ankle«,
program mora vsebovati najmanj en niz korakov po izboru tekmovalca (krog, črta, serpentina) in mora
vsebovati Rittberger korak ter korak 3 zaporednih protitrojk na isti nogi.
skupina E (trajanje glasbe je najmanj 2 do največ 3 min, dovoljena je tudi vokalna glasba):

-

od skokov so dovoljeni vsi enojni skoki, vključno Axel in dva različna dvojna skoka po izbiri
tekmovalca,
dovoljeni sta maximalno dve kombinaciji z min. 2 oz. max. 5 skoki med dovoljenimi, skupno največ 12
skokov,
dovoljene so vse piruete razen »Broken Ankle«,
program mora vsebovati najmanj en niz korakov po izboru tekmovalca (krog, črta, serpentina) in mora
vsebovati Rittberger korak, ter korak 3 zaporednih protitrojk na isti nogi.

-

Člen 4 – kratki program starejše deklice in dečki ( skupina A ) Espoirs
1.
2.
3.
4.
5.

Axel
Zapičen skok
Kombinacija skokov : min.3, max.5 skokov, ki vključuje vsaj en dvojni skok.
Posamezna pirueta ( ne broken ankle ).
Kombinirana pirueta z 2. ali 3. pozicijami in z ali brez menjave noge. V vsaki poziciji najmanj 3 obrati in
vključeno nizko pirueto.
6. Sekvenca korakov v serpentini.
Izvedba zahtevanih elementov mora biti v zaporedju:
1.
2.
3.

Axel ali kombinacija skokov ali zapičen skok.
Kombinacija skokov ali axel ali zapičen skok.
Posamezna ali kombinirana pirueta.
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4.
5.
6.

Zapičen skok ali axel ali kombinacija skokov
Sekvenca korakov v serpentini.
Kombinirana ali posamezna pirueta.

Izbira vrstnega reda skokov pod 1.,2. in 4. in piruet pod 3. in 6. je prepuščena tekmovalcu s tem, da se
elementi ne smejo ponoviti.
Člen 5 – Pokal Slovenije
Pravico nastopa na Pokalu Slovenije imajo vsi tekmovalci, ki so za tekoče leto pravilno registrirani
pri ZKŠS za določeno kategorijo. Število tekmovanj in podrobna strokovna pravila, ki zadevajo
Pokal Slovenije, določa letno Strokovni svet ZKŠS.
Strokovni svet ZKŠS letno imenuje:
-

vodjo celotne serije,
vodjo posameznih pokalnih tekmovanj

Osnovna pravila:
-

število tekmovanj, ki so vključena v Pokal Slovenije, določi Strokovni svet ZKŠS najkasneje do 15.
januarja naslednje sezone, v kolikor klubi do 15.12. tekoče sezone posredujejo predvidena tekmovanja
za naslednjo sezono.
Tekmovanja so lahko razpisana:
i) v obveznih likih,
ii) v dolgem programu,
Tekmovanje za Pokal Slovenije je lahko organizirano v sklopu drugega tekmovanja, s tem, da se za
Pokal Slovenije izračunajo uvrstitve in točkovanje posebej,
Končno uvrstitev tekmovalca na Pokalu Slovenije določa seštevek točkovanih uvrstitev z največ 2/3
tekmovanj (število - 2/3 tekmovanj - zaokroženo navzdol), razpisanih za Pokal Slovenije v sezoni.
Minimalno število tekmovanj za Pokal Slovenije so 3 tekmovanja v sezoni; maksimalno število ni
omejeno, in se lahko v posamezni sezoni spreminja.
Na tekmovanje morajo biti povabljeni vsi slovenski klubi, ki imajo registrirane tekmovalce v tekoči
sezoni s tem, da je udeležba presoja posameznega kluba.
Na tekmovanja za Pokal Slovenije lahko tekmovalce prijavijo izključno klubi,
Tekmovanje nima številčne omejitve nastopajočih za klub.
Razpisane morajo biti naslednje kategorije:
a)Začetniki
b) Cicibani
c) Mlajši dečki, deklice
d) Starejši dečki, deklice
e) Skupina D
f) Skupina E

-

Naslov »Zmagovalec/ka Pokala Slovenije v kategoriji ... za sezono ...« je drugi najvišji naslov za
naslovom »Državni prvak Republike Slovenije za leto ...., v kategoriji ..«.

Organizacija:
-

v razpisu imenovanih tekmovanj mora biti navedeno, da tekmovanje šteje za Pokal Slovenije.
Sodniški zbor izključno določa sodniška komisija pri ZKŠS. Sodijo ga lahko načeloma samo slovenski
sodniki, ki imajo sodniški izpit; izjemoma pa tudi tuji vabljeni sodniki, vendar ne smejo tvoriti večine v
sodniškem zboru (vabi jih klub organizator s soglasjem sodniške komisije pri ZKŠS),
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-

-

Kopije končnih rezultatov za posamezne kategorije tekmovalcev mora vodja posameznega tekmovanja
predati vodji serije ( za leto 2014 g. Peter Brlec ) in sicer 3 izvode, ter po en izvod vsakemu
sodelujočemu in nesodelujočemu klubu. Po izračunu točkovanja, katerega izvrši (v letu 2014 g. Ozebek)
bo vsak sodelujoči in nesodelujoči klub seznanjen s trenutnim stanjem rezultatov,
Vse pripombe na katerikoli del tekmovanja – serije in na rezultate, morajo biti dostavljene po koncu
tekmovanja vodji posameznega tekmovanja, ki določi rok za odgovor - ne daljši od 14 dni. Odgovor
posreduje vodji celotne serije.

Udeležba in razvrstitev:
-

Tekmovalec je uvrščen v seriji za Pokal Slovenije, če se udeleži najmanj enega od razpisanih tekmovanj.
V kolikor se tekmovalec udeleži vseh tekmovanj ali vsekakor več kot 2/3 vseh razpisanih tekmovanj, se
mu štejejo najboljši rezultati z največ 2/3 tekmovanj (število - 2/3 tekmovanj - zaokroženo navzdol).
Vsaka starostna kategorija je v končnem seštevku razvrščena posebej, tudi po spolu (npr. posebej dečki
in posebej deklice),
v kolikor na tekmovanju sodelujejo tudi tekmovalci, ki niso registrirani pri ZKŠS, se njihove uvrstitve ne
upoštevajo v točkovanju za Pokal Slovenije in se izločijo.

Točkovanje in izračun rezultatov:
-

Tekmovalci prejmejo na posameznem tekmovanju točke glede na njihovo uvrstitev. Točke se dodelijo
na naslednji način:
Mesto :
1.
dobi
15 točk,
2.
dobi
13 točk,
3.
dobi
11 točk,
4.
dobi
8 točk,
5.
dobi
7 točk,
6.
dobi
6 točk,
7.
dobi
5 točk,
8.
dobi
4 točke,
9.
dobi
3 točke,
10.
dobi
2 točki,
- Slabše uvrščeni
dobi
1 točko.
-

Najboljša točkovanja, prejete na do največ 2/3 tekmovanj se seštevajo; če je bila udeležba
posameznega tekmovalca nižja od 2/3 tekmovanj, se potem seštejejo vse prejete točke. (Tekme, ki
manjkajo za dosego 2/3 se vrednotijo z 0).
V primeru enakih seštevkov točk na koncu serije, se tekmovalce razvršča na naslednji način:

i)

ii)
iii)
iv)
v)

Najprej se upošteva število tekmovanj, ki sta/so se jih tekmovalca/i udeležila/i – če se je tekmovalec X
udeležil treh in tekmovalec Y štirih tekmovanj, je boljši tekmovalec X. V slučaju, da sta oba dosegla
mejo 2/3 opravljenih tekem, se upošteva logično le 2/3 rezultatov. Odvečne tekme, ki jih je morebiti
opravil eden izmed kandidatov se ne upoštevajo. V tem primeru, ta člen ne velja in za razvrstitev se
upoštevajo členi od ii) do v).
Če sta/so se udeležila/i istega števila tekmovanj, odloča seštevek uvrstitev (npr. Tekmovalec X ima
sledeče uvrstitve 1+3+3+4=11, Y pa 1+2+3+6 = 12) in boljši je tisti, ki ima iz istega števila tekmovanj
nižjo vsoto – v tem primeru tekmovalec X,
V kolikor bi bila tekmovalca izenačena še naprej (npr. X 1+2+5+7=15, Y 1+2+4+8=15), se izloči
najslabša uvrstitev, ki je pri X 7 in pri Y 8 – v tem primeru je Y premagal X,
V kolikor sta/so tekmovalci še vedno izenačeni, nadaljujemo z izločanjem najslabše uvrstitve vse do
enega tekmovanja,
Če tudi takrat ni možno razvrstiti tekmovalcev, si delijo mesta.
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Nagrade:
-

Zaključek in podelitev nagrad je na zaključni vseslovenski kotalkarski prireditvi . Nagrade podeljujejo
predstavniki ZKŠS.
Stroške za pokale za tri prvo uvrščene in diplome za vse uvrščene tekmovalce krije ZKŠS,
Prvo uvrščeni pridobi naslov »Zmagovalec/ka Pokala Slovenije v kategoriji ... za sezono ...v umetnostnem
kotalkanju«,
Organizator posameznega tekmovanja krije stroške za izvedbo tekmovanja, s tem, da mu ostanejo tudi vsi
prihodki.
Sponzorska sredstva pridobljena za Pokal Slovenije kot serijo v tekoči sezoni, se enakomerno razdelijo med
organizatorje posameznih tekmovanj v sezoni.

Sodelovanje ZKŠS
-

Strokovni svet lahko tekmovanja uvrsti med izbirna za reprezentančne nastope (razen za kategorije D in E )
in s tem pridobi pregled nad kakovostjo skozi celo sezono, katera pa so izbirna določi do 15.1. tekočega
leta.
ZKŠS finančno podpre Pokal Slovenije na osnovi sprejetega proračuna za sezono in poskrbi za medijsko
objavo rezultatov.
Zunanjo podobo Pokala Slovenije (nagrade, pokali, diplome) organizira ZKŠS z zbiranjem predlogov
sodelujočih klubov,vsako sezono, vse do DP.
Člen 6 – sodniki

Na vseh tekmovanjih državnega ranga ter izbirnih tekmovanjih sodijo trije ali pet slovenskih sodnikov, ki imajo
sodniški izpit in jih določi sodniška komisija pri ZKŠS.
Člen 7 – veljavnost memoranduma
-

Prične veljati z dnem izdaje do preklica,
Na osnovi izglasovanega sklepa Sekretariata P ZKŠS
Memorandum je zavezujoč dokument za vse klube – člane ZKŠS, ki delujejo na področju umetnostnega
kotalkanja v Sloveniji.
Člen 8 – tekme za Pokal Slovenije za sezono 2014

Tekme za Pokal Slovenije za sezono 2014 so:
1.
2.
3.
4.
5.

15/03/2014 Tekmovanje v obveznih likih, Renče
31/05/2014 26. Domžalski slamnik , prosti program, Domžale ,
08/06/2014 22. Pokal Pirueta, prosti program, Domžale
04 – 06/07/2014 Tekmovanje za državno prvenstvo,prosti program
27/09/2014 Tekmovanje v prostem programu, Domžale
Člen 9 – regijsko državno prvenstvo za sezono 2014

Regijsko državno prvenstvo se organizira za kategorije kadeti, ml. mladinci, mladinci in člani. Na državno
prvenstvo se uvrsti prvih 6 tekmovalcev iz vsake kategorije. Tekmuje se v obveznih likih, prostem programu in v
kombinaciji. Tekmuje se lahko tudi samo v obveznih likih ali v prostem programu. Vsa ostala pravila
memoranduma so enaka kot za tekmovanje na državnem prvenstvu oz. tekmovanjih za Pokal Slovenije.

Ljubljana, 26. januarja 2014

1/26/2014-6:49 PM

Predsednik :
Breda Marinšek
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