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  RAZPISUJETA 

 

DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE V UMETNOSTNEM DRSANJU ZA LETO 2019 

in 
ODPRTO PRVENSTVO SLOVENIJE V UMETNOSTNEM DRSANJU ZA LETO 2019 

 
 

1.Organizator:   
Drsalni klub LABOD BLED, Ljubljanska 5, 4260 Bled, e-mail: labodbled@gmail.com 
 
2. Kraj  in čas prireditve:    
Športna dvorana Bled, Ljubljanska 5, Bled, 14. -16. december 2018 
 
3. Splošna pravila:  

Tekmovalci morajo biti včlanjeni v klub, ki je član Zveze drsalnih športov Slovenije. Imeti morajo 
veljavno zdravniško potrdilo, ne starejše od enega leta. Tekmovanje bo potekalo po 
Tekmovalnem pravilniku ZDŠS 2018 in Okrožnici 6 za registrirane tekmovalce oziroma po 
Tekmovalnih pravilih za rekreativce in odrasle, objavljenih na spletni strani ZDŠS.  
 
Na Državnem prvenstvu Slovenije imajo pravico do nastopa naslednje kategorije tekmovalcev:  
- dečki in deklice B 
- dečki in deklice A 
- mladinci in mladinke 
- člani in članice  
 
Na Odprtem prvenstvu Slovenije imajo pravico do nastopa naslednje kategorije tekmovalcev:  
- dečki in deklice D 
- dečki in deklice C 
- rekreativni in odrasli drsalci  
 
4. Prijave: 
 
Tekmovalce lahko prijavijo njihovi klubi do sobote 1. decembra 2018 na naslov 
labodbled@gmail.com 
Popolna prijava mora vsebovati ime in priimek tekmovalcev, dan, mesec in leto rojstva, panogo 
ter kategorijo.  
Kot priloga k prijavi je obvezen obrazec planiranih elementov v programih, naslov glasbe in ime 
izvajalca.  
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Štartnina na posameznega tekmovalca znaša 25 EUR in 35 EUR za par. Posamezni klubi jo 
poravnajo za svoje tekmovalce z nakazilom na račun DK Labod Bled najkasneje do 13. decembra 
2018: 

Drsalni klub Labod Bled 
Ljubljanska 5, Bled 
IBAN SI56 0313 9100 0428 350 (SKB d.d.) 
 
Glasba mora biti posneta v Audio formatu 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, še posebej če imate glasbo v MP3 formatu. 

Če štartnina ni plačana, tekmovalec ne more tekmovati.  

Odpovedi so možne do 7. 12. 2018, po tem datumu pa le z zdravniškimi potrdili.  

5. Predvideni urnik:  
 
petek, 14.12.2018:  
13:00 - 16:30 uradni treningi 
sobota, 15.12.2018:  
Odprto prvenstvo Slovenije: kategorije C in R (prosti program)  
Državno prvenstvo Slovenije: kategorije B in A, mladinci, člani (kratki program)  
nedelja , 16.12.2018:  
Odprto prvenstvo Slovenije: kategorije D (prosti program)  
Državno prvenstvo Slovenije: kategorije B in A, mladinci in člani (prosti program)  
 
Podroben urnik bo objavljen po zaključku prejema prijav in bo objavljen na spletni strani 
organizatorja. 
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