
  
 
 

 

Zveza drsalnih športov Slovenije in Drsalni klub Celje 
razpisujeta 

 

 

DRŽAVNO PRVENSTVO  
in  

ODPRTO PRVENSTVO  
V UMETNOSTNEM DRSANJU  

ZA LETO 2022 
 

 
Organizator: 
Drsalni klub Celje, Partizanska cesta 3a, 3000 Celje 

 
Kraj prireditve: 
Drsališče v Ledeni dvorani v Mestnem parku, Partizanska 3a, 3000 Celje 
 
Čas prireditve: 
18. in 19. december 2021 

 
Pravila tekmovanja:  
Državno prvenstvo in odprto prvenstvo bosta potekala v skladu s Tekmovalnim pravilnikom ZDŠS 
november 2019. 
 
Tekmovalne skupine:  

Državno prvenstvo:  
- v skladu s 4. členom Tekmovalnega pravilnika ZDŠS  

 
Odprto prvenstvo: 
- dečki in deklice skupin C, D in E 

 
Državno prvenstvo bo potekalo v kratkih in prostih programih. 
Odprto prvenstvo bo potekalo v prostih programih. 
 
Vsi tekmovalci morajo imeti opravljen zdravniški pregled in v kolikor organizator zahteva 
dokazila, se morajo predložiti takoj na licu mesta. 
 
 



Ekipna tekmovanja: 
 

- Državno ekipno prvenstvo v skladu s 53. členom pravilnika ZDŠS 
- Memorial ing. Stanka Bloudka v skladu s 54. členom pravilnika ZDŠS 

 
Sodniški sistem: 
Za vse kategorije bo uporabljen ISU sodniški sistem. 
 
Prijave:  
Tekmovalce lahko prijavijo njihovi klubi do srede, 8. 12. 2021, na e-mail: polona.cmer@yahoo.com . 
Kopijo prijave je potrebno poslati tudi Zvezi drsalnih športov Slovenije na e-mail: 
drsalna.zveza@siol.net. Prijavni obrazec je priloga razpisu. 
 
Ob prijavi prosim navedite tekmovalce, ki se bodo udeležili uradnega treninga (v petek, 17. 12. 
2021). 
 
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. Obrazec za prijavo je v priponki. 

 
Prijavnino za tekmovanje v znesku 30 EUR na tekmovalca poravnajo sodelujoči klubu organizatorju 
najkasneje do četrtka, 16. 12. 2021, na TRR: 
Drsalni klub Celje 
Partizanska cesta 3a, 3000 Celje  
IBAN: SI56 0400 1004 8654 025 (Nova KBM) 
BIC: KBMASI2X 

 
Če prijavnina ni poravnana, tekmovalec ne more tekmovati. 
 
Odpovedi brez navedenega razloga so možne do srede, 15. 12. 2021, do 14. ure, po tem datumu pa 
le z zdravniškimi potrdili, dostavljenimi na sejo tekmovalne komisije, sicer se klubu prijavitelja 
zaračunava prijavnina, kot da je tekmovalec prisoten na tekmovanju. 
 

Glasba: 

Glasbo pošljite do srede, 15. 12. 2021, po mailu na naslov polona.cmer@yahoo.com, datoteka 

mora biti ustrezno označena z: 

- imenom in priimkov tekmovalca, 

- imenom kluba, 

- kategorijo, v kateri nastopa, 

- zvrstjo programa (kratki ali prosti program z dolžino glasbe v minutah in sekundah). 

 

Covid 19: 

Tekmovanje bo potekalo v skladu z veljavnimi epidemiološkimi ukrepi.  

Točna navodila s protokoli za vstop na drsališče bodo na klubske naslove poslana v četrtek,  

16. 12. 2021. 
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GDPR: 

S prijavo na tekmovanje tekmovalci in njihovi zakoniti zastopniki dovoljujejo organizacijskemu 

odboru tekmovanja zbiranje, obdelavo in uporabo njihovih podatkov (ime, priimek, datum rojstva, 

nacionalnost, spol) za potrebe organizacije Državnega prvenstva v umetnostnem drsanju za leto 

2022. Ob tem je organizator dolžan ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov 

(ZVOP-1). Sodelujoči s prijavo na tekmovanje tudi dovoljuje objavo liste prijav, štartne liste in 

rezultatov na oglasni deski v dvorani na dan tekmovanja in na spletni strani kluba organizatorja. 

 

 

 
Urnik tekmovanja   
  
petek, 17. 12. 2021 11.00 - 15.00  uradni trening in žreb (elektronski)  

sobota, 18. 12. 2021  8.00  seja tekmovalne komisije in sodniškega zbora 

 

  9.00 Tekmovanje v prostih programih za kategorije: 
- E, D in C.  
 
Tekmovanje kratkih programih za kategorije: 
-  B, A, mladinci in člani. 

  

 
Razglasitev rezultatov za kategorije E, D in C bo potekala TAKOJ 
po končanem tekmovanju za posamezno skupino. 
 

nedelja, 19. 12. 2021   9.00  
Tekmovanje v prostih programih za kategorije: 
- B, A, mladinci in člani. 

  

 
Razglasitev rezultatov za kategorije B, A, mladinci in člani bo 
potekala TAKOJ po končanem tekmovanju za posamezno 
skupino. 
 

 
Podrobni urnik tekmovanja bo objavljen po žrebu na spletni strani Drsalnega kluba Celje  

 
https://dk-celje.si/ 

 
Priloga: 
- prijavni obrazec 
 
 
 
Celje, 22. 11. 2021 
 
 
Darja Gabrovšek Polajnar,                                                                                                            Polona Čmer,                                           
predsednica Zveze drsalnih športov Slovenije                                     predsednica Drsalnega kluba Celje 
                                                                
 
 
 
 


