MEMORANDUM št. 16 za leto 2018

Člen 1 – KATEGORIJE IN DISCIPLINE
Za sezono 2018 se lahko tekmovalci registrirajo v naslednje kategorije:
POSAMEZNIKI (TUDI INLINE):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Začetniki
Cicibani
Mlajši dečki, deklice,minis
Starejši dečki, deklice, espoirs
Skupina D1
Skupina D2
Skupina E1
Skupina E2
Kadeti
Mlajši mladinci
Mladinci
Člani

2011
2010
2008
2006
2008
2006
2004
2000
2004
2002
2000
1998

in mlajši
- 2009
- 2007
- 2005
– 2007
– 2005
– 2001
in starejši
– 2003
– 2001
– 1999
in starejši

V kategorijah mlajši dečki/ce, starejši dečki/ce, kadeti, mlajši mladinci in mladinke tekmujejo po
pravilih CERS, mladinci/ke, člani/ce tekmujejo po pravilih WORLD SKATE, v kategorijah cicibani, mlajši
dečki/ce in starejši dečki/ce samo v kombinaciji, kategoriji začetnikov samo v prostem programu.
V skupinah E1 in E2, se lahko tekmovalec odloči in se tudi registrira v skupini E1 oz. E2 za prosto
kotalkanje, za obvezne like pa se lahko registrira in tekmuje v kategoriji od kadetov do članov, odvisno
od starosti in obratno.
Na državnem prvenstvu tekmuje samo tekmovalec, ki je državljan Republike Slovenije, izven
konkurence pa lahko tekmuje tekmovalec, ki je državljan Republike Slovenije in tekmuje v tujem
klubu.

V kategorijah cicibani, mlajši dečki/ce in starejši dečki/ce, kjer se tekmuje samo v kombinaciji se bo
na državnem prvenstvu izvedla podelitev nagrad tudi ločeno za prosti program in obvezne like
(tekmovalec prejme pokal za uvrstitev v kombinaciji ter medaljo za uvrstitev v prostem programu in
obveznih likih).
ŠPORTNI PARI :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Cicibani
Mlajši dečki, deklice, minis
Starejše deklice, dečki, espors
Kadeti
Mlajši mladinci
Mladinci
Člani

2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998

– 2009 (deček)
– 2007 (deček)
– 2005 (deček)
– 2003 (deček)
– 2001 (deček)
– 1999 (moški)
in starejši (moški)
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SOLO DANCE :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Mlajše deklice, dečki, minis
Starejše deklice, dečki, espoirs
Kadeti
Mlajši mladinci
Mladinci
Člani

2008
2006
2004
2002
2000
1998

– 2007
– 2005
– 2003
– 2001
– 1999
in starejši

2008
2006
2004
2002
2000
1998

– 2007
– 2005
– 2003
– 2001
– 1999
in starejši

PLESNI PARI :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Mlajše deklice, dečki, minis
Starejše deklice, dečki, espoirs
Kadeti
Mlajši mladinci
Mladinci
Člani

Kategorija se določi glede na starost starejšega plesalca.
SHOW SKUPINE:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Mlajši kvartet
Mlajši mladinski kvartet (uradni letniki rojstva)
Kvartet
Mlajše mladinske skupine 8 – 16 tekmovalcev (uradni letniki rojstva)
Male skupine 6 – 12 tekmovalcev
Velike skupine 16 tekmovalcev in več

V kategoriji mlajši kvartet je maksimalna starost tekmovalca 11 let (vključno z letnikom 2007). V
kategorijah mlajši mladinski kvartet, kvartet, mlajše mladinske skupine, male skupine in velike
skupine je minimalna starost tekmovalca 12 let (vključno z letnikom 2006).

Člen 2 – OBVEZNI LIKI
1) Cicibani
1a
2a
7a

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

Na tekmovanju se po žrebu izvaja eden izmed likov 1a in 2a, kot drugi lik se vedno izvaja
lik 7a.
2) Mlajši dečki, deklice
1. skupina:
3a
lok nazaj ven desno
6 a/b vijuga nazaj ven
8 a/b trojka naprej ven
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2. skupina:
4a
lok nazaj noter desno
5 a/b vijuga naprej ven
9 a/b trojka naprej noter

3) Starejši dečki, deklice
1.
10
19
14

skupina:
a
dvojna trojka naprej ven desno
a/b protitrojka naprej noter
a
zanka naprej ven desno

2.
11
18
15

skupina:
a
dvojna trojka naprej noter desno
a/b protitrojka naprej ven
a
zanka naprej noter desno

3.
13
19
14

skupina:
a
dvojna trojka nazaj noter desno
a/b protitrojka naprej noter
a
zanka naprej ven desno

4) Kadeti
1.
13
19
15
20

skupina:
a
dvojna trojka nazaj noter desno
a/b protitrojka naprej noter
a
zanka naprej noter desno
a/b okret naprej ven

2.
18
21
30
28

skupina:
a/b protitrojka naprej ven
a/b okret naprej noter
a/b vijuga zanka naprej ven
a/b vijuga dvojna trojka naprej ven

3.
19
22
16
28

skupina:
a/b protitrojka naprej noter
a/b protiokret naprej ven
a
zanka nazaj ven desno
a/b vijuga dvojna trojka naprej ven

4.
13
18
30
23

skupina:
a
dvojna trojka nazaj noter desno
a/b protitrojka naprej ven
a/b vijuga zanka naprej ven
a/b protiokret naprej noter
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5) Jeunesse – mlajši mladinci
1.
20
33
16
36

skupina:
a/b okret naprej ven
a/b vijuga protitrojka naprej noter
a
zanka nazaj ven desno
a/b dvojna trojka paragraf naprej ven

2.
21
32
17
29

skupina:
a/b okret naprej noter
a/b vijuga protitrojka naprej ven
a zanka nazaj noter desno
a/b vijuga dvojna trojka nazaj ven

3.
22
33
17
36

skupina:
a/b protiokret naprej ven
a/b vijuga protitrojka naprej noter
a
zanka nazaj noter desno
a/b dvojna trojka paragraf naprej ven

4.
23
32
30
29

skupina:
a/b protiokret naprej noter
a/b vijuga protitrojka naprej ven
a/b vijuga zanka naprej ven
a/b dvojna trojka vijuga nazaj ven

6) Mladinci
1.
42
38
36

skupina:
a/b protiokret naprej ven s protitrojko (3 ponovitve)
a/b zanka paragraf naprej ven (3 ponovitve)
a/b dvojna trojka paragraf naprej ven (2 ponovitvi)

2.
43
31
40

skupina:
a/b okret naprej ven z dvojno trojko (3 ponovitve)
a/b vijuga zanka nazaj ven (3 ponovitve)
a/b protitrojka paragraf naprej ven (2 ponovitvi)

3.
44
38
40

skupina:
a/b okret naprej noter z dvojno trojko (3 ponovitve)
a/b zanka paragraf naprej ven (3 ponovitve)
a/b protitrojka paragraf naprej ven (2 ponovitvi)

4.
45
31
37

skupina:
a/b protiokret nazaj ven s protitrojko (3 ponovitve)
a/b vijuga zanka nazaj ven (3 ponovitve)
a/b dvojna trojka paragraf nazaj ven (2 ponovitvi)
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7) Člani
1.
46
39
47

skupina:
a/b dvojna trojka paragraf naprej ven z okretom (2 ponovitvi)
a/b zanka paragraf nazaj ven (3 ponovitve)
a/b protitrojka paragraf naprej ven s protiokretom (2 ponovitvi)

2.
48
38
49

skupina:
a/b dvojna trojka paragraf nazaj ven z okretom (2 ponovitvi)
a/b zanka paragraf naprej ven (3 ponovitve)
a/b protitrojka paragraf nazaj ven s protiokretom (2 ponovitvi)

3.
50
39
51

skupina:
a/b dvojna trojka paragraf naprej ven s protiokretom (2 ponovitvi)
a/b zanka paragraf nazaj ven (3 ponovitve)
a/b protitrojka paragraf naprej ven z okretom (2 ponovitvi)

4.
52
38
53

skupina:
a/b dvojna trojka paragraf nazaj ven s protiokretom (2 ponovitvi)
a/b zanka paragraf naprej ven (3 ponovitve)
a/b protitrojka paragraf nazaj ven z okretom (2 ponovitvi)

8) Skupina D1
1a
2a
7a

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

Na tekmovanju se po žrebu izvaja eden izmed likov 1a in 2a, kot drugi lik se vedno izvaja
lik 7a.

9) Skupina D2
1.
3a
8 a/b

skupina:
lok nazaj ven desno
trojka naprej ven

2.
4a
9 a/b

skupina:
lok nazaj noter desno
trojka naprej noter
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10) Skupina E1
1.
skupina:
18 a/b protitrojka naprej ven
26 a/b vijuga trojka naprej ven
14 a
zanka naprej ven desno
2.
skupina:
19 a/b protitrojka naprej noter
27 a/b vijuga trojka naprej noter
14 a
zanka naprej ven desno

11) Skupina E2
1.
10 a
23 a/b
14 a

skupina:
dvojna trojka naprej ven desno
protiokret naprej noter
zanka naprej ven desno

2.
11 a
22 a/b
15 a

skupina:
dvojna trojka naprej noter desno
protiokret naprej ven
zanka naprej noter desno

Člen 3 – PROSTO KOTALKANJE
i)

Začetniki

Dolžina: 1.30 min +/- 10 sek.
Predpisani elementi:
- lastovka naprej na levi in desni nogi (s skupno dolžino vsaj ½ dolžine plošče),
- prestopanje naprej,
- valček v povezavi s kadetom,
- visoke piruete na eni ali dveh nogah,
- enojne skoke brez Axla.

ii)

Cicibani

Dolžina: 2.00 min +/-10 sek.
Lahko izvedejo samo:
- vse enojne skoke in tudi Axel,
- tekmovalci morajo obvezno izvesti Toe-loop,
- največ dve (2) kombinaciji od tri (3) do pet (5) enojnih skokov, vsebovati mora Rittberger,
- visoke, nizke in kombinirane piruete, obvezna je ena visoka pirueta,
- koraki v krogu, v serpentini, ravni črti ali diagonali, ki vključujejo Rittberger korak.
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Cicibani - športni pari
Dolžina: 2.00 min +/- 10 sek.
Lahko izvedejo samo:
- posamične enojne skoke,
- največ dve (2) kombinaciji od dva (2) do pet (5) skokov,
- posamične visoke piruete, lahko tudi v kombinaciji,
- tri elemente v paru, ki niso povezani med seboj in v katerih deklica ni dvignjena od tal.
Tekmovalci tekmujejo le v dolgem programu.

iii)

Mlajši dečki, deklice (Minis)

Tekmovalci tekmujejo po pravilih CERS.
Dolžina: 2.30 min +/- 10 sek.
Lahko izvedejo samo:
Skokovni elementi:
- Tekmovalec lahko v dolgem programu izvede največ 10 skokov. Dovoljeni so vsi enojni skoki,
Axel, dvojni Toe-loop in dvojni Salchow.
- Tekmovalec lahko v dolgem programu izvede največ dve (2) kombinaciji skokov. V kombinaciji
skokov lahko tekmovalec izvede največ štiri (4) skoke.
- Tekmovalec mora v dolgem programu obvezno izvesti Axel (enojni) ali kadet, posamično ali v
kombinaciji skokov.
- Tekmovalec lahko v dolgem programu izvede Axel in dvojne skoke največ trikrat. Če v programu
tekmovalec enega od teh skokov izvede dvakrat, mora biti en od teh skokov v kombinaciji.
- Tekmovalec mora v programu obvezno izvesti Toe-loop (enojni in/ali dvojni) IN Lutz (enojni)
posamično ali v kombinaciji skokov.
Piruete:
- Tekmovalec lahko v dolgem programu izvede največ dve (2) pirueti (ni dovoljeno izvajati piruete
»broken ankle«, piruete na peti in »inverted« piruete):
 Ena posamezna visoka pirueta ALI kombinirana visoka pirueta (ta pirueta ne sme
vsebovati druge pozicije kot je visoka pirueta).
 Ena kombinirana pirueta z maksimalno tremi (3) pozicijami.
Koraki:
- V dolgem programu mora tekmovalec izvesti eno (1) sekvenco korakov v krogu, diagonali, ravni
črti ali serpentini. V sekvenco korakov mora tekmovalec vključiti:
 Tri (3) zaporedne protitrojke,
 IN najmanj en protiokret ALI okret,
 IN en »rittberger korak« (dvojna trojka z ovito prosto nogo).
Koreografska sekvenca:
Tekmovalec mora izvesti eno spiralno (lastovke) sekvenco z najmanj dvema (2) pozicijama, in pri tem
izkoristiti celotno dolžino plošče in najmanj polovico širine plošče. Oblika vzorca naj bo serpentina z
najmanj dvema ostrima krivuljama.
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Mlajši dečki, deklice (Minis) - športni pari
Tekmovalci tekmujejo po pravilih CERS.
Dolžina: 2.30 min +/- 10 sek.
Lahko izvedejo samo:
- največ dva (2) skokovna elementa »side by side« (posamezni skok ali kombinacijo skokov, ki
lahko vsebuje največ tri (3) skoke, največ 1,5 rotacije ter dvojni Salchow in dvojni Toe-loop),
- največ dve (2) pirueti »side by side« (posamezna pirueta ali kombinirana pirueta z maksimalnim
številom treh (3) različnih pozicij izmed vseh visokih in nizkih piruet),
- največ dva (2) vržena ali twist skoka (največ en twist) z največ 1,5 rotacije,
- največ eno (1) kontaktno pirueto (posamezno ali kombinirano z maksimalnim številom treh (3)
različnih pozicij izmed vseh visokih, nizkih in »hazel« piruet),
- največ en (1) zavoj v lastovki nazaj ven,
- največ eno (1) sekvenco korakov v ravni črti, diagonali, krogu ali serpentini.
Tekmovalci tekmujejo le v dolgem programu.
Ni dovoljeno izvesti dvigov!
V programu ni dovoljeno izvesti piruete »broken ankle«.
Mlajši dečki, deklice (Minis) - solo dance
Tekmovalci tekmujejo po pravilih CERS.
Tekmovalci tekmujejo samo v obveznem plesu.
Obvezni ples: Skaters March
Kinder Waltz

Mlajši dečki, deklice (Minis) - plesni pari
Tekmovalci tekmujejo po pravilih CERS.
Tekmovalci tekmujejo samo v obveznem plesu.
Obvezni ples: Skaters March
Kinder Waltz

iv)

Starejši dečki, deklice (Espoirs)

Tekmovalci tekmujejo po pravilih CERS.
Dolžina: 3.00 min +/- 10 sek.
Lahko izvedejo samo:
Skokovni elementi:
- Tekmovalec lahko v dolgem programu izvede največ 7 skokov z največ dvema (2) rotacijama
(brez dvojnega Axla in trojnih skokov) z izjemo povezovalnih enojnih skokov v kombinaciji skokov.
- Tekmovalec lahko v dolgem programu izvede največ dve (2) kombinaciji skokov. Od katerih lahko
ena kombinacija skokov vsebuje največ pet (5) skokov in druga kombinacija največ tri (3) skoke.
- Tekmovalec mora v dolgem programu obvezno izvesti Axel (enojni) ali kadet, posamično ali v
kombinaciji skokov.
- Tekmovalec lahko v dolgem programu izvede Axel in dvojne skoke največ trikrat. Če v programu
tekmovalec enega od teh skokov izvede dvakrat, mora biti en od teh skokov v kombinaciji.
- Tekmovalec mora v programu obvezno izvesti Toe-loop (enojni in/ali dvojni) IN Lutz (enojni in/ali
dvojni) posamično ali v kombinaciji skokov.
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Piruete:
- Tekmovalec lahko v dolgem programu izvede največ tri (3) piruete. Najmanj dve (2) pirueti
morata biti izvedeni (OBVEZNA in dodatna) kot:
 Ena posamezna pirueta brez spremembe noge/kante (brez »broken ankle«).
 Ena kombinirana pirueta z maksimalno petimi (5) pozicijami (brez »broken ankle«).
 OBVEZNA PIRUETA: tekmovalec mora obvezno izvesti eno nizko pirueto ALI kombinirano
nizko pirueto (ta pirueta ne sme vsebovati druge pozicije kot je nizka pirueta).
Koraki:
V dolgem programu mora tekmovalec izvesti eno (1) sekvenco korakov v krogu, diagonali, ravni črti ali
serpentini. V sekvenco korakov mora tekmovalec vključiti:
 Tri (3) zaporedne protitrojke,
 IN najmanj en protiokret ALI okret,
 IN en Choctaw,
 IN en »rittberger korak« (dvojna trojka z ovito prosto nogo).
Koreografska sekvenca:
Tekmovalec mora izvesti eno spiralno (lastovke) sekvenco z najmanj dvema (2) pozicijama, in pri tem
izkoristiti celotno dolžino plošče in najmanj polovico širine plošče. Oblika vzorca naj bo serpentina z
najmanj dvema ostrima krivuljama.

Starejši dečki, deklice (Espoirs) - športni pari
Tekmovalci tekmujejo po pravilih CERS.
Dolžina: 3.00 min +/- 10 sec.
Lahko izvedejo samo:
- največ dva (2) dviga (posamezna ali kombinirana) izmed »no-overhead« dvigov: axel, flip
»reversed split«, dvig »around back«,... V kombiniranem dvigu je dovoljeno izvesti največ osem
(8) rotacij glede na fanta, v posameznem enopozicijskem dvigu je dovoljeno izvesti največ štiri (4)
rotacije. Na izhodu dviga ni dovoljeno izvesti »adagio« koreografskih gibov.
- največ en (1) skokovni element »side by side« (posamezni skok ali kombinacijo skokov, ki lahko
vsebuje največ tri (3) dvojne skoke),
- največ eno (1) pirueto »side by side« (posamezna pirueta ali kombinirana pirueta z maksimalnim
številom treh (3) različnih pozicij izmed vseh visokih in nizkih piruet, ter engel piruet najprej ven in
nazaj ven),
- največ dva (2) vržena ali twist skoka (največ en twist) z največ 1,5 rotacije in dvojni Salchow,
- največ eno (1) kontaktno pirueto (posamezno ali kombinirano z maksimalnim številom treh (3)
različnih pozicij izmed vseh visokih, nizkih, »hazel« piruet, engel »in kilian«, »face to face« in
lastovka pirueta),
- največ en (1) zavoj v lastovki nazaj ven ALI smrtni zavoj BO,
- največ eno (1) sekvenco korakov v ravni črti, diagonali, krogu ali serpentini.
- Dovoljeno je izvesti majhne plesne dvige, za vse ostale elemente veljajo pravila za pare v Firs
artistic book (Artistic Technical Committee – World Skate – Rule book 2018).
V programu ni dovoljeno izvesti piruete »broken ankle«.
Tekmovalci tekmujejo le v dolgem programu.

Starejši dečki, deklice (Espoirs) - solo dance
Tekmovalci tekmujejo po pravilih CERS.
Obvezni ples: Swing Foxtrot
Werner Tango
Prosti ples:
dolžina = 2,00 min. +/- 10 sek.
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Starejši dečki, deklice (Espoirs) - plesni pari
Tekmovalci tekmujejo po pravilih CERS.
Obvezni ples: Olympic Foxtrot
Werner Tango
Prosti ples:
dolžina = 2,30 min. +/- 10 sek.

v)

Kadeti

Tekmovalci tekmujejo po pravilih CERS.
Dolžina: 3,30 min +/- 10 sek.
Skokovni elementi:
- Tekmovalec lahko v dolgem programu izvede največ 8 skokov, z izjemo povezovalnih enojnih
skokov (1-rotacija) v kombinaciji skokov.
- Tekmovalec lahko v dolgem programu izvede največ dve (2) kombinaciji skokov. Kombinacija
skokov ne sme vsebovati več kot pet (5) skokov.
- Tekmovalec mora v dolgem programu obvezno izvesti Axel (enojni, dvojni ali trojni), posamično ali
v kombinaciji skokov.
- Tekmovalec lahko v dolgem programu izvede Axel, dvojne in trojne skoki največ trikrat. Če
tekmovalec izvede v programu enega od teh skokov dvakrat, mora biti en od teh skokov v
kombinaciji.
- Tekmovalec mora v programu obvezno izvesti Toe-loop (enojni in/ali dvojni in/ali trojni)
posamično ali v kombinaciji skokov.
Piruete:
Tekmovalec lahko v dolgem programu izvede največ tri (3) piruete. Najmanj dve (2) pirueti morata
biti izvedeni kot (V dolgem programu za Kadete ni dovoljeno izvajati piruete »broken ankle«.):
 Ena posamezna pirueta.
 Ena kombinirana pirueta z maksimalno petimi (5) pozicijami od katerih je obvezna pozicija v
nizki pirueti.
 Ena kombinirana pirueta z maksimalno tremi (3) pozicijami.
Koraki:
V dolgem programu mora tekmovalec izvesti eno (1) sekvenco korakov v krogu, diagonali, ravni črti ali
serpentini.
Kadeti - športni pari
Tekmovalci tekmujejo po pravilih CERS.
Dolžina: 3.30 min +/- 10 sek.
Lahko izvedejo samo:
- največ dva (2) dviga (posamezna ali kombinirana) izmed »no-overhead« dvigov: Axel, flip
»reversed split«, dvig »around back«,... V kombiniranem dvigu je dovoljeno izvesti največ osem
(8) rotacij glede na fanta, v posameznem enopozicijskem dvigu je dovoljeno izvesti največ štiri (4)
rotacije. Na izhodu dviga ni dovoljeno izvesti »adagio« koreografskih gibov.
- največ en (1) skokovni element »side by side« (posamezni skok ali kombinacijo skokov, ki lahko
vsebuje največ tri (3) skoke),
- največ eno (1) pirueto »side by side« (posamezna pirueta ali kombinirana pirueta z maksimalnim
številom treh (3) različnih pozicij),
- največ dva (2) vržena ali twist skoka (največ en twist) z največ 2 rotacijama. Priprava enega
izmed skokov mora biti izvedna iz korakov ali koreografskih gibov.
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-

V

največ eno (1) kontaktno pirueto (posamezno ali kombinirano z maksimalnim številom treh (3)
različnih pozicij),
največ en (1) smrtni zavoj po izbiri,
največ eno (1) sekvenco korakov v ravni črti, diagonali, krogu ali serpentini,
največ en (1) koreografski element – ena sekvenca lastovk z najmanj tremi (3) različnimi
pozicijami, pozicija partnerjev je lahko različna z najmanj eno (1) spremembo kante in smerjo za
oba, partnerja se morata vedno držati za roke. Partnerja lahko uporabita »cross pulls« med
različnimi pozicijami. Najmanj ena (1) pozicija mora biti zadržana za vsaj tri (3) sekunde. Vzorec je
poljuben.
Dovoljeno je izvesti majhne plesne dvige, za vse ostale elemente veljajo pravila za pare v Firs
artistic book (Artistic Technical Committee – World Skate – Rule book 2018).
programu ni dovoljeno izvesti piruete »broken ankle«.
Kadeti - solo dance

Tekmovalci tekmujejo po pravilih CERS.
Obvezni ples: Keats Foxtrot
Siesta Tango
Prosti ples:
dolžina = 2,00 min. +/- 10 sek.

Kadeti - plesni pari
Tekmovalci tekmujejo po pravilih CERS.
Obvezni ples: Swing Foxtrot
Siesta Tango
Prosti ples:
dolžina = 3,00 min. +/- 10 sek.

vi)

Mlajši mladinci

Tekmovalci tekmujejo po pravilih CERS.
Dolžina: 4,00 min +/- 10 sek.
Skokovni elementi:
- Tekmovalec lahko v dolgem programu izvede največ 9 skokov, z izjemo povezovalnih enojnih
skokov (1-rotacija) v kombinaciji skokov.
- Tekmovalec lahko v dolgem programu izvede največ tri (3) kombinacije skokov.
- Kombinacija skokov ne sme vsebovati več kot pet (5) skokov, vključno s povezovalnimi skoki.
- Tekmovalec mora v dolgem programu obvezno izvesti Axel (enojni, dvojni ali trojni), posamično ali
v kombinaciji skokov.
- Tekmovalec lahko v dolgem programu izvede Axel, dvojne in trojne skoki največ trikrat. Če v
programu tekmovalec enega od teh skokov izvede dvakrat, mora biti en od teh skokov v
kombinaciji.
- Tekmovalec mora v programu obvezno izvesti Toe-loop (enojni in/ali dvojni in/ali trojni)
posamično ali v kombinaciji skokov.
Piruete:
- Tekmovalec lahko v dolgem programu izvede največ tri (3) piruete. Najmanj dve (2) pirueti
morata biti izvedeni kot (V dolgem programu za Mlajše mladince ni dovoljeno izvajati piruete
»broken ankle«.):
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Ena posamezna pirueta.
Ena kombinirana pirueta z maksimalno petimi (5) pozicijami od katerih je obvezna
pozicija v nizki pirueti.
Ena kombinirana pirueta z maksimalno tremi (3) pozicijami.

Koraki:
V dolgem programu mora tekmovalec izvesti eno (1) sekvenco korakov v krogu, diagonali, ravni črti ali
serpentini.
Mlajši mladinci - športni pari
Tekmovalci tekmujejo po pravilih CERS.
Dolžina: 3.30 min +/- 10 sek.
Lahko izvedejo samo:
- največ dva (2) dviga (posamezna ali kombinirana). Prepovedani so vsi tipi dvigov »Reverse
Cartwheel« in vsi dvigi kjer dekle med »take-off« naredi »Spin« z glavo navzdol, kot je »Spin
Pancake« in podobni dvigi. V kombiniranem dvigu je dovoljeno izvesti največ osem (8) rotacij
glede na fanta, v posameznem enopozicijskem dvigu je dovoljeno izvesti največ štiri (4) rotacije.
Na izhodu dviga je dovoljeno izvesti koreografke gibe tipa »adagio«.
- največ en (1) skokovni element »side by side« (posamezni skok ali kombinacijo skokov, ki lahko
vsebuje največ tri (3) skoke),
- največ eno (1) pirueto »side by side« (posamezna pirueta ali kombinirana pirueta z maksimalnim
številom treh (3) različnih pozicij),
- največ dva (2) vržena ali twist skoka (največ en twist) z največ dvema rotacijama in pol (2,5).
Priprava enega izmed skokov mora biti izvedna iz korakov ali koreografskih gibov.
- največ eno (1) kontaktno pirueto (posamezno ali kombinirano z maksimalnim številom treh (3)
različnih pozicij),
- največ en (1) smrtni zavoj po izbiri,
- največ eno (1) sekvenco korakov v ravni črti, diagonali, krogu ali serpentini,
- največ en (1) koreografski element – ena sekvenca lastovk z najmanj tremi (3) različnimi
pozicijami, pozicija partnerjev je lahko različna z najmanj eno (1) spremembo kante in smerjo za
oba, partnerja se morata vedno držati za roke. Partnerja lahko uporabita »cross pulls« med
različnimi pozicijami. Najmanj ena (1) pozicija mora biti zadržana za vsaj tri (3) sekunde. Vzorec je
poljuben.
- Dovoljeno je izvesti majhne plesne dvige, za vse ostale elemente veljajo pravila za pare v Firs
artistic book (Artistic Technical Committee – World Skate – Rule book 2018).
V programu ni dovoljeno izvesti piruete »broken ankle«.
Mlajši mladinci - solo dance
Tekmovalci tekmujejo po pravilih CERS.
Obvezni ples: Federation Foxtrot
Kent Tango
Prosti ples:
dolžina = 2,30 min. +/- 10 sek.

Mlajši mladinci - plesni pari
Tekmovalci tekmujejo po pravilih CERS.
Obvezni ples: Keats Foxtrot
Imperial Tango
Prosti ples:
dolžina = 3,00 min. +/- 10 sek.
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vii)

Mladinci/ke in člani/ce

Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Dolžina:
- moški – 4,30 min +/- 10 sek.
- ženske – 4,15 min – 4,30 min
Skokovni elementi:
- Tekmovalec lahko v dolgem programu izvede največ 8 skokov (ženske) in največ 9 skokov
(moški), z izjemo povezovalnih enojnih skokov (1-rotacija) v kombinaciji skokov.
- Tekmovalec lahko v dolgem programu izvede največ tri (3) kombinacije skokov.
- Kombinacija skokov ne sme vsebovati več kot pet (5) skokov, vključno s povezovalnimi skoki.
- Tekmovalec mora v dolgem programu obvezno izvesti Axel (enojni, dvojni ali trojni), posamično ali
v kombinaciji skokov.
- Tekmovalec lahko v dolgem programu izvede Axel, dvojne in trojne skoki največ dvakrat. Če v
programu tekmovalec enega od teh skokov izvede dvakrat, mora biti en od teh skokov v
kombinaciji.
Piruete:
- Tekmovalec lahko v dolgem programu izvede največ dve (2) pirueti. Ena od piruet mora biti
kombinirana pirueta z maksimalno petimi (5) pozicijami od katerih je obvezna pozicija v nizki
pirueti.
Koraki:
- Tekmovalec mora sekvenco korakov izvesti v krogu, diagonali, ravni črti ali serpentini.
- Koreografska sekvenca korakov. Tekmovalec ima prosto izbiro pri koreografski sekvenci korakov,
kar pomeni, da je vzorec sekvence korakov poljuben. Tekmovalec mora sekvenco korakov začeti iz
jasnega začetnega stoječega položaja in mora pokriti celotno širino plošče. Tekmovalec mora
prikazati sposobnost kotalkanja po glasbi in interpretacije glasbe z uporabo tehničnih elementov:
koraki, obrati, lastovke, »pivot«, ina bauer, raznožka, enojni skok (ki ni eden izmed že obstoječih),
hitre piruete.
Mladinci - športni pari
Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Dolžina: 4.00 min +/-10 sec.
Lahko izvedejo samo:
- Največ dva (2) vržena skoka.
- Največ en (1) twist skok.
- Največ eno (1) kontaktno enopozicijsko pirueto.
- Dva (2) »Side by Side« skokovna elementa. En skokovni element mora biti posamezni skok, drugi
skokovni element je lahko kombinacija skokov z največ štirimi (4) skoki, vključno s povezovalnimi
skoki.
- Največ eno (1) »Side by Side« kombinirano pirueto.
- En (1) smrtni zavoj na noter.
- Eno (1) sekvenco korakov (serpentina, krog, diagonala, ravna črta).
- Dva (2) dviga: en (1) enopozicijski dvig z največ štirimi (4) rotacijami za moškega in en (1)
kombiniran dvig z največ desetimi (10) rotacijami za moškega in največ tremi (3) spremembami
pozicije za žensko (4 pozicije).
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Mladinci - solo dance
Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Obvezni ples: dolžina = 2,40 min +/- 10 sek.
Argentine Tango (koraki za moškega), tema = Spanish Medley
Prosti ples:
dolžina = 3,00 min +/- 10 sek.
Mladinci – plesni pari
Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Obvezni ples: dolžina = 2,50 min +/- 10 sek.
Castel March, tema = Classic Medley
Prosti ples:
dolžina = 3,30 min +/- 10 sek.
Člani – športni pari
Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Dolžina: 4.30 min +/- 10 sek.
Lahko izvedejo samo:
- Največ dva (2) vržena skoka.
- Največ en (1) twist skok.
- Največ eno (1) kontaktno enopozicijsko pirueto.
- Dva (2) »Side by Side« skokovna elementa. En skokovni element mora biti posamezni skok, drugi
skokovni element je lahko kombinacija skokov z največ štirimi (4) skoki, vključno s povezovalnimi
skoki.
- Največ eno (1) »Side by Side« kombinirano pirueto.
- En (1) smrtni zavoj na noter.
- Eno (1) sekvenco korakov (serpentina, krog, diagonala, ravna črta).
- Največ trije (3) dvigi: en (1) enopozicijski dvig z največ štirimi (4) rotacijami za moškega in dva
(2) kombinirana dviga z največ desetimi (10) rotacijami za moškega in največ tremi (3)
spremembami pozicije za žensko (4 pozicije).
Člani – solo dance
Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Obvezni ples: dolžina = 2,40 min +/- 10 sek.
Italian Foxtrot (solo), tema = Swing Medley
Prosti ples: dolžina = 3,00 min +/- 10 sek.

Člani - plesni pari
Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Obvezni ples: dolžina = 2,50 min +/- 10 sek.
Midnight Blues, tema = Rock Medley
Prosti ples: dolžina = 3,30 min +/- 10 sek.
viii)

Skupina D1

Dolžina: min. 1,30 min., max. 2,30 min.
Memorandum 2018

14

Lahko izvedejo samo:
- od skokov so dovoljeni vsi enojni skoki, vključno Axel,
- dovoljeni sta največ dve (2) kombinaciji z najmanj dvema (2) oz. največ petimi (5) skoki med
dovoljenimi,
- skupno največ 10 skokov,
- dovoljene so vse visoke piruete in ena nizka pirueta po izbiri,
- program mora vsebovati najmanj en zaključen niz korakov po izboru tekmovalca (krog, ravna črta,
linija/diagonala, serpentina) ter mora vsebovati Rittberger korak ter korak treh (3) zaporednih
protitrojk na isti nogi.
ix)

Skupina D2

Dolžina: min. 1,30 min., max. 2,30 min.
Lahko izvedejo samo:
- od skokov so dovoljeni vsi enojni skoki, Axel, dvojni Salchow (trojček) in dvojni Toe-loop,
- dovoljeni sta največ dve (2) kombinaciji z najmanj dvema (2) oz. največ petimi (5) skoki med
dovoljenimi,
- skupno največ 12 skokov,
- dovoljene so vse visoke piruete, vse nizke piruete in ena pirueta v lastovki po izbiri tekmovalca,
- program mora vsebovati najmanj en zaključen niz korakov po izboru tekmovalca (krog,
linija/diagonala, serpentina) ter mora vsebovati Rittberger korak ter korak treh (3) zaporednih
protitrojk na isti nogi.
x)

Skupina E1

Dolžina: min. 2,00 min., max. 3,00 min.
Lahko izvedejo samo:
- od skokov so dovoljeni vsi enojni skoki, vključno Axel in trije (3) različni dvojni skoki po izbiri
tekmovalcev,
- dovoljeni sta največ dve (2) kombinaciji, z najmanj dvema (2) oz. največ petimi (5) skoki med
dovoljenimi,
- skupno največ 7 dvojnih skokov,
- dovoljene so vse vse visoke piruete, vse nizke piruete in vse osnovne piruete v lastovki,
- program mora vsebovati najmanj en niz korakov po izboru tekmovalca (krog, linija/diagonala,
serpentina) in mora vsebovati Rittberger korak, korak treh (3) zaporednih protitrojk na isti nogi in
minimalno en okret ali protiokret.
xi)

Skupina E2

Dolžina: min. 2,00 min., max. 3,00 min.
Lahko izvedejo samo:
- od skokov so dovoljeni vsi enojni skoki, vključno Axel ter vsi dvojni skoki,
- dovoljeni sta največ dve (2) kombinaciji, z najmanj dvema (2) oz. največ petimi (5) skoki med
dovoljenimi,
- skupno največ 8 dvojnih skokov,
- dovoljene so vse visoke piruete, vse nizke piruete, vse piruete v lastovki in ena pirueta visokega
nivoja po izbiri,
- program mora vsebovati najmanj en niz korakov po izboru tekmovalca (krog, linija/diagonala,
serpentina) in mora vsebovati Rittberger korak, korak treh (3) zaporednih protitrojk na isti nogi in
minimalno en okret ali protiokret.
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xii)

Show skupine
Mlajši kvartet (Dolžina: 2,30 min +/- 10 sek.) – enaka pravila kot za mlajši mladinski kvartet
Mlajši mladinski kvartet (Dolžina: 3,00 min +/- 10 sek.) – tekmovalci temnujejo po pravilih
CERS
Kvartet (Dolžina: 3,00 min +/- 10 sek.) – tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE
Mlajše mladinske skupine (Dolžina: 3,30 min +/-10 sek.) – tekmovalci tekmujejo po
pravilih CERS
Male skupine (Dolžina: 4,30 – 5.00 min +/- 10 sek.) – tekmovalci tekmujejo po pravilih
WORLD SKATE
Velike skupine (Dolžina: 4.30 – 5.00 min +/- 10 sek.) – tekmovalci tekmujejo po pravilih
WORLD SKATE

V vseh kategorijah traja ogrevanje 2 minuti + dolžina programa.

Člen 4 – KRATKI PROGRAM
i)

Starejši dečki, deklice (Espoir)

Dolžina: 2,30 min +/- 5 sek.
Obvezni so naslednji elementi:
1. Axel,
2. pičen skok,
3. kombinacija skokov: najmanj 2 do največ 4 skokov, ki vključuje vsaj en dvojni skok,
4. posamezna pirueta (ne »broken ankle«),
5. 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 ravni črti po dolžini plošče.
Elementi so lahko izvedeni v poljubnem zaporedju.

ii)

Kadeti in Mlajši mladinci

Tekmovalci tekmujejo po pravilih CERS.
Dolžina: 2,30 min +/- 5 sek.
Obvezni so naslednji elementi:
- Axel (enojni, dvojni ali trojni).
- Kombinacija skokov, ki mora vsebovati najmanj 2 do največ 4 skokov,
- Pičen skok (enojni, dvojni ali trojni).
- Posamezna pirueta (1 pozicija).
- Kombinirana pirueta. Ena izmed pozicij v kombinirani pirueti mora biti nizka pirueta. Dovoljenih je
največ 5 različnih pozicij v kombinirani pirueti.
- Sekvenca korakov v ravni črti po dolžini plošče.
V kratkem programu za Kadete in Mlajše mladince ni dovoljeno izvajati piruete »broken ankle«.
Tekmovalec lahko enkrat v programu izvede akrobatski element (premet, kolo,...).
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iii)

Mladinci/ke in Člani/ce

Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Dolžina: 2,45 min +/- 5 sek.
Obvezni so naslednji elementi:
- Axel (enojni, dvojni ali trojni).
- Kombinacija skokov, ki mora vsebovati najmanj 2 in največ 4 skoke, vključno s povezovalnimi
enojnimi skoki. Povezovalni skoki ne bodo vrednoteni pri izračuni vrednosti kombinacije skokov.
- Zapičen skok (enojni, dvojni ali trojni).
- Posamezna pirueta (1 pozicija).
- Kombinirana pirueta. Ena izmed pozicij v kombinirani pirueti mora biti nizka pirueta. Dovoljenih je
največ 5 različnih pozicij v kombinirani pirueti.
- Sekvenca korakov v ravni črti po dolžini plošče.
iv)

Kadeti - športni pari

Tekmovalci tekmujejo po pravilih CERS.
Dolžina: 2.30 min +/- 5 sek.
Obvezni so naslednji elementi:
- En (1) Enopozicijski dvig – »Flip Lift Reversed Split Position« z najmanj tremi (3) in največ štirimi
(4) rotacijami (fant). Na izhodu dviga ni dovoljeno izvesti »adagio« koreografskih gibov.
- En (1) »Side by Side« skok – dvojni salchow ALI dvojni toe-loop.
- Ena (1) »Side by Side« pirueta – nizka pirueta nazaj noter z vhodom iz sekvence trojk, z najmanj
tremi (3) obrati.
- En (1) vržen skok – Axel Paulsen.
- Kontaktna pirueta – »Hazel Spin«.
- Smrtni zavoj nazaj ven – z najmanj eno rotacijo.
- Sekvenca korakov v ravni črti po dolžni plošče.

v)

Mlajši mladinci – športni pari

Tekmovalci tekmujejo po pravilih CERS.
Dolžina: 2.30 min +/- 5 sek.
Obvezni so naslednji elementi:
- En (1) Enopozicijski dvig – »Press Lift« z najmanj tremi (3) in največ štirimi (4) rotacijami (fant).
Na izhodu dviga ni dovoljeno izvesti »adagio« koreografskih gibov.
- En (1) »Side by Side« skok – dvojni toe-loop.
- Ena (1) »Side by Side« pirueta – engel pirueta nazaj ven z vhodom iz sekvence trojk, z najmanj
tremi (3) obrati.
- En (1) vržen skok – dvojni salchow ALI dvojni rittberger.
- Kontaktna pirueta – »Pull Around Camel« s prostim vhodom.
- Smrtni zavoj – naprej noter ALI nazaj ven, z najmanj eno rotacijo.
- Sekvenca korakov v ravni črti po dolžni plošče.
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vi)

Mladinci – športni pari

Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Dožina: 2.30 min +/- 5 sek.
Obvezni so naslednji elementi:
- En (1) vržen skok.
- Ena (1) kontaktna kombinirana pirueta.
- En (1) posamezni »Side by Side« skok (brez kombinacije skokov).
- Ena (1) posamezna enopozicijska »Side by Side« pirueta.
- Smrtni zavoj na ven.
- Sekvenca korakov v ravni črti po dolžini plošče.
- Dva (2) enopozicijska dviga z največ štirimi (4) rotacijami (fant).

vii)

Člani – športni pari

Tekmovalci tekmujejo po pravilih WORLD SKATE.
Dolžina: 2.45 min +/- 5 sek.
Obvezni so naslednji elementi:
- En (1) vržen skok.
- Ena (1) kontaktna kombinirana pirueta.
- En (1) posamezni »Side by Side« skok (brez kombinacije skokov).
- Ena (1) posamezna enopozicijska »Side by Side« pirueta.
- Smrtni zavoj na ven.
- Sekvenca korakov v ravni črti po dolžini plošče.
- En (1) enopozicijski dvig z največ štirimi (4) rotacijami (fant).
- En (1) kombiniran dvig z največ osmimi (8) rotacijami (fant) in z največ dvema (2) spremembama
pozicije za dekle (3 pozicije).

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 prostem programu.
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-

-

-

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 (Minis)
d) Starejši dečki, deklice (Espoirs)
e) Skupina D1
f) Skupina D2
g) Skupina E1
h) Skupina E2
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).
Kopije končnih rezultatov za posamezne kategorije tekmovalcev mora vodja posameznega
tekmovanja predati vodji serije (za leto 2018 g. Drago Ozebek) in sicer 3 izvode, ter po
en izvod vsakemu sodelujočemu in nesodelujočemu klubu. Po izračunu točkovanja,
katerega izvrši (v letu 2018 g. Drago Ozebek), bo vsak 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.
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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)
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).
ii)
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,
iii)
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,
iv)
V kolikor sta/so tekmovalci še vedno izenačeni, nadaljujemo z izločanjem
najslabše uvrstitve vse do enega tekmovanja,
v)
Če tudi takrat ni možno razvrstiti tekmovalcev, si delijo mesta.

-

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.

Memorandum 2018

20

SHEMATSKI PRIKAZ NOVIH OBVEZNIH LIKOV (Mladinci in Člani)
42 a/b protiokret naprej ven s protitrojko (3-ponovitve) (diagram prikazuje lik na desno
nogo)

Legenda:
CR = counter (protiokret)
R = rocker (okret)
B = bracket (protitrojka)
T = tres (trojka)
f = forward (naprej)
b = backward (nazaj)
I = inside (notranja kanta)
O = outside (zunanja kanta)
r = right (desno)
l = left (levo)

Prirejeno po World skate, Artistic roller skating (New figures, judging points).

1

43 a/b okret naprej ven z dvojno trojko (3-ponovitve) (diagram prikazuje lik na desno
nogo)

Legenda:
CR = counter (protiokret)
R = rocker (okret)
B = bracket (protitrojka)
T = tres (trojka)
f = forward (naprej)
b = backward (nazaj)
I = inside (notranja kanta)
O = outside (zunanja kanta)
r = right (desno)
l = left (levo)

Prirejeno po World skate, Artistic roller skating (New figures, judging points).

2

44 a/b okret naprej noter z dvojno trojko (3-ponovitve) (diagram prikazuje lik na levo
nogo)

Legenda:
CR = counter (protiokret)
R = rocker (okret)
B = bracket (protitrojka)
T = tres (trojka)
f = forward (naprej)
b = backward (nazaj)
I = inside (notranja kanta)
O = outside (zunanja kanta)
r = right (desno)
l = left (levo)

Prirejeno po World skate, Artistic roller skating (New figures, judging points).

3

45 a/b protiokret nazaj ven s protitrojko (3-ponovitve) (diagram prikazuje lik na levo
nogo)

Legenda:
CR = counter (protiokret)
R = rocker (okret)
B = bracket (protitrojka)
T = tres (trojka)
f = forward (naprej)
b = backward (nazaj)
I = inside (notranja kanta)
O = outside (zunanja kanta)
r = right (desno)
l = left (levo)

Prirejeno po World skate, Artistic roller skating (New figures, judging points).

4

46 a/b dvojna trojka paragraf naprej ven z okretom (2-ponovitvi) (diagram prikazuje lik
na desno nogo)

Legenda:
CR = counter (protiokret)
R = rocker (okret)
B = bracket (protitrojka)
T = tres (trojka)
f = forward (naprej)
b = backward (nazaj)
I = inside (notranja kanta)
O = outside (zunanja kanta)
r = right (desno)
l = left (levo)

Prirejeno po World skate, Artistic roller skating (New figures, judging points).

5

47 a/b protitrojka paragraf naprej ven s protiokretom (2-ponovitvi) (diagram prikazuje
lik na desno nogo)

Legenda:
CR = counter (protiokret)
R = rocker (okret)
B = bracket (protitrojka)
T = tres (trojka)
f = forward (naprej)
b = backward (nazaj)
I = inside (notranja kanta)
O = outside (zunanja kanta)
r = right (desno)
l = left (levo)

Prirejeno po World skate, Artistic roller skating (New figures, judging points).

6

48 a/b dvojna trojka paragraf nazaj ven z okretom (2-ponovitvi) (diagram prikazuje lik na
levo nogo)

Legenda:
CR = counter (protiokret)
R = rocker (okret)
B = bracket (protitrojka)
T = tres (trojka)
f = forward (naprej)
b = backward (nazaj)
I = inside (notranja kanta)
O = outside (zunanja kanta)
r = right (desno)
l = left (levo)

Prirejeno po World skate, Artistic roller skating (New figures, judging points).

7

49 a/b protitrojka paragraf nazaj ven s protiokretom (2-ponovitvi) (diagram prikazuje lik
na levo nogo)

Legenda:
CR = counter (protiokret)
R = rocker (okret)
B = bracket (protitrojka)
T = tres (trojka)
f = forward (naprej)
b = backward (nazaj)
I = inside (notranja kanta)
O = outside (zunanja kanta)
r = right (desno)
l = left (levo)

Prirejeno po World skate, Artistic roller skating (New figures, judging points).

8

50 a/b dvojna trojka paragraf naprej ven s protiokretom (2-ponovitvi) (diagrem prikazuje
lik na desno nogo)

Legenda:
CR = counter (protiokret)
R = rocker (okret)
B = bracket (protitrojka)
T = tres (trojka)
f = forward (naprej)
b = backward (nazaj)
I = inside (notranja kanta)
O = outside (zunanja kanta)
r = right (desno)
l = left (levo)

Prirejeno po World skate, Artistic roller skating (New figures, judging points).

9

51 a/b protitrojka paragraf naprej ven z okretom (2-ponovitvi) (diagram prikazuje lik na
desno nogo)

Legenda:
CR = counter (protiokret)
R = rocker (okret)
B = bracket (protitrojka)
T = tres (trojka)
f = forward (naprej)
b = backward (nazaj)
I = inside (notranja kanta)
O = outside (zunanja kanta)
r = right (desno)
l = left (levo)

Prirejeno po World skate, Artistic roller skating (New figures, judging points).

10

52 a/b dvojna trojka paragraf nazaj ven s protiokretom (2-ponovitvi) (diagram prikazuje
lik na levo nogo)

Legenda:
CR = counter (protiokret)
R = rocker (okret)
B = bracket (protitrojka)
T = tres (trojka)
f = forward (naprej)
b = backward (nazaj)
I = inside (notranja kanta)
O = outside (zunanja kanta)
r = right (desno)
l = left (levo)

Prirejeno po World skate, Artistic roller skating (New figures, judging points).

11

53 a/b protitrojka paragraf nazaj ven z okretom (2-ponovitvi) (diagrem prikazuje lik na
levo nogo)

Legenda:
CR = counter (protiokret)
R = rocker (okret)
B = bracket (protitrojka)
T = tres (trojka)
f = forward (naprej)
b = backward (nazaj)
I = inside (notranja kanta)
O = outside (zunanja kanta)
r = right (desno)
l = left (levo)

Prirejeno po World skate, Artistic roller skating (New figures, judging points).

12

