
NATJECATELJSKI PRAVILNIK ZA UMJETNIČKO KLIZANJE,  

BRZO KLIZANJE NA KRATKE STAZE I ZA SINKRONIZIRANO KLIZANJE 

 

Članak 1 

Natjecateljski pravilnik o natjecanjima u umjetničkom klizanju, brzom klizanju na kratke staze i u 

sinkroniziranom klizanju poseban je pravilnik kojim se određuju slučajevi koji nisu propisani pravilnikom 

ISU-a. Sudački pravilnik sastavni je dio ovog pravilnika. 

Odredbe ovog pravilnika dio su Propisnika za Prvenstvo Hrvatske i za sva ostala natjecanja u Republici 

Hrvatskoj, osim međunarodnih natjecanja. 

 

Članak 2 

Prvenstvo Hrvatske održava se jednom godišnje, za godinu u kojoj je siječanj mjesec unutar klizačke 

sezone, bez obzira na mjesec u kojem se natjecanje održava za slijedeće grane klizanja: 

Umjetničko klizanje: pojedinci, parovi i plesni parovi 

Brzo klizanje na kratke staze: pojedinci i štafete 

Sinkronizirano klizanje 

 

Članak 3 

Pravo nastupa po kategorijama sukladno je odredbama Općeg pravilnika ISU-a, a kategorije su kako 

slijedi: 

Umjetničko i sinkronizirano klizanje 

• Seniori 

• Juniori 

• Mlađi juniori 

• Kadeti 

Brzo klizanje na kratke staze 

• Seniori 

• Juniori A 

• Juniori B 

• Juniori C 

• Juniori D 



• Kadeti 

Štafete u brzom klizanju na kratke staze mogu biti miješane muško – ženske i po kategorijama u skladu sa 

slijedećim pravilima: 

Štafeta 3000 metara – 4 natjecatelja – seniori + juniori A, B, C 

Štafeta 2000 metara – 3 natjecatelja – juniori D i kadeti 

Natjecanje u kategorijama kadeta memorijalno je ekipno natjecanje pod nazivom „Memorijal Antuna 

Škrtića“ 

 

Članak 4 

Priređivač Prvenstva Hrvatske je Hrvatski klizački savez. 

Organizaciju natjecanja HKS može povjeriti gradskom klizačkom savezu ili klubovima, članovima HKS-a. 

 

Članak 5 

Termine održavanja natjecanja koje organizira HKS donosi Izvršni odbor na prijedlog Komisije za 

umjetničko klizanje HKS-a, najkasnije do početka klizačke sezone, odnosno do 1. srpnja godine koja 

prethodi natjecanju. 

 

Članak 6 

Organizator Prvenstva dužan je poslati Propisnik Prvenstva svim klubovima i Komisijama za navedenu 

granu klizanja HKS-a najkasnije 14 dana prije održavanja natjecanja. 

U propisniku se mora navesti termin i mjesto održavanja, satnica natjecanja i treninga, kategorije 

natjecatelja i ostali uvjeti bitni za tijek natjecanja. 

 

Članak 7 

Prijavu natjecatelja za državna prvenstva (kao i "Memorijal Antuna Škrtića") šalju klubovi registrirani u 

HKS. Krajnji rok za prijave je ponedjeljak u tjednu u kojem se održava natjecanje do 19 sati. 

Prijave se podnose preporučenim pismom, osobno u tajništvo HKS-a, faxom ili E-mailom sa službene 

adrese Kluba. 

Prijave se šalju organizatoru natjecanja koji je u roku od 48 sati dužan proslijediti popis prijavljenih 

natjecatelja po kategorijama Komisijama za navedenu granu klizanja. 



Prijave moraju sadržavati: 

1. Ime i prezime natjecatelja 
2. Dan, mjesec i godinu rođenja 
3. Kategoriju 
4. Ime kluba čiji je član i za koga nastupa 
5. Opis glazbe prema pravilniku ISU (samo UK i SK) 
6. Opis programa u skladu s ISU pravilnikom (samo UK i SK) 

 
Prijavnina se plaća za svakog pojedinca i za svaki par organizatoru natjecanja do početka sjednice 

Natjecateljske komisije. 

Prijavnina za sva natjecanja iznosi 20,00 Kn (dvadeset) za pojedinca, 30,00 Kn (trideset) za par i 200,00 Kn 

(dvijestotine) za ekipu. 

 

Članak 8 

Naknadne prijave mogu se podnijeti organizatoru natjecanja do početka sjednice Natjecateljske komisije. 

Prijavnina se udvostručuje za naknadne prijave. 

 

Članak 9 

Pravo nastupa na natjecanjima imaju članovi klubova registrirani od strane HKS-a koji posjeduju 

Dokaznicu HKS-a i imaju potvrdu o liječničkom pregledu ne stariju od šest mjeseci. 

Svaka Dokaznica mora imati fotografiju natjecatelja uz osobni potpis. 

Svaki natjecatelj na natjecanjima nastupa na osobnu odgovornost, a organizator je dužan osigurati 

prisutnost dežurnog liječnika za hitne intervencije tijekom održavanja natjecanja i službenih treninga za 

umjetničko i sinkronizirano klizanje te tim za hitnu medicinsku pomoć sa opremljenim vozilom hitne 

medicinske pomoći kao i opremom za rezanje materijala otpornih na rezanje za natjecanja brzog klizanja 

na kratke staze. 

 

TEHNIČKE ODREDBE 
 

Članak 10 

Državna prvenstva održavaju se na klizalištima veličine 30 × 60 metara, no dozvoljeno je održavanje 

natjecanja na klizalištima minimalne veličine 26 x 56 metara za natjecanja umjetničkog i sinkronizranog 

klizanja. Državna prvenstva za brzo klizanje na kratke staze održavaju se na klizalištima 30 x 60 metara, 



propisno označene staze i postavljene zaštitne ograde. Natjecanje u seniorskim kategorijama održavaju 

se na natkrivenim ili zatvorenim klizalištima. 

 

Članak 11 

Svi prijavljeni natjecatelji imaju pravo treninga na ledu na kojem će se održati natjecanje i to jedan dan 

prije natjecanja. Trajanje treninga iznosi najmanje 30 minuta. 

Organizator natjecanja dužan je 48 sati po zaključenju prijava dostaviti satnicu natjecanja i treninga svim 

prijavljenim klubovima, Komisiji za navedenu granu klizanja HKS-a i vrhovnom sucu natjecanja. 

 

Članak 12 

Organizator je dužan osigurati ledenu plohu za neprekidno natjecanje, ali ne snosi odgovornost za 

kvalitetu ledene plohe niti popratnih sadržaja. 

 

Članak 13 

Natjecateljski odbor natjecanja odgovoran je za tehničku provedbu natjecanja. 

Natjecateljski odbor se u pravilu sastoji od po jednog opunomoćenog predstavnika sudjelujućih klubova, 

predstavnika organizatora, vrhovnog suca, predstavnika HKS-a, predstavnika Komisije HKS-a za navedenu 

granu klizanja i jednog zapisničara. Natjecateljski odbor bira svog predsjednika. 

Dužnosti natjecateljskog odbora su: 

a) Provedba svih zahtjeva i uputa vrhovnog suca natjecanja 
b) Provjera pristiglih prijava 
c) Utvrđivanje prava nastupa prijavljenih 
d) Provjera Dokaznica i potvrda o liječničkom pregledu 
e) Provjera da li je natjecanje organizirano u skladu s Propisnikom, Pravilnikom ISU-a i ovim 

Natjecateljskim pravilnikom 
f) Potvrđivanje satnice treninga i natjecanja 
g) Sastavljanje zapisnika o sjednici Natjecateljskog odbora koji mora biti dostavljen Izvršnom 

odboru HKS-a u roku od tjedan dana po završetku natjecanja 
h) Priprema izvlačenja startnih brojeva natjecatelja i izvlačenja brojeva sudaca u sudačkom zboru. 

 

 

 

 



Članak 14 

Za natjecanja umjetničkog i sinkroniziranog klizanja sudački zbor natjecanja čine vrhovni sudac natjecanja 

te bodovni suci koje je odredila Sudačka komisija. Tehnički zbor natjecanja čine tehnički kontrolor, 

tehnički specijalist, pomoćnik tehničkog specijalista, video operater, osoba za unos podataka (data 

operater) i snimatelj. 

Sudački zbor na svojoj sjednici prije početka natjecanja izvlači brojeve sudaca za pojedine kategorije 

natjecanja. Natjecanja na državnim prvenstvima sudi, u pravilu, pet bodovnih sudaca. 

Sjednici Sudačkog zbora može prisustvovati predstavnik Komisije za navedenu granu klizanja HKS-a. 

Za natjecanja brzog klizanja na kratke staze organizator mora osigurati Competitor Stewarda, pomoćnika 

Competition Stewarda, zapisničara, vrhovnog suca, dva pomoćna suca na ledu, dva startera, suca na cilju, 

tri pomoćnika suca na cilju, pokazivača krugova, dva brojača krugova, mjertelje vremena (elektronsko, po 

mogućnosti video) dva Stewarda na ledu i najavljivača. 

 

Članak 15 

Nakon sjednice Sudačkog zbora vrhovni će sudac izvršiti izvlačenje startnih brojeva natjecatelja po 

kategorijama slijedećim redom: 

1. Priopćit će sastav Sudačkog zbora 
2. Provjerit će prisustvo svih prijavljenih natjecatelja 
3. Prema abecednoj listi prijavljenih klubova izvlačenjem odrediti klub od kojeg će započeti 

izvlačenje startnih brojeva natjecatelja 
4. Po listi natjecatelja poredanih abecednim redom po klubovima (prema točki 3) izvlačenjem 

brojeva odrediti startnu listu 
5. Priopćiti startnu listu 

 

 

Članak 16 

Vrhovni sudac natjecanja odgovoran je za točnost objavljenih rezultata. 

Vrhovni sudac izračunava ekipni poredak na natjecanjima na kojima se boduje ekipni uspjeh. 

Tijekom natjecanja uvid u trenutne službene rezultate natjecatelja mogu imati samo zapisničari. Oni ih 

mogu objaviti tijekom zagrijavanja slijedeće grupe natjecatelja kao neslužbeni trenutni poredak ako za to 

postoji tehnička mogućnost.  

Organizator mora osigurati zapisničarima neometan rad tijekom cijelog natjecanja sve dok vrhovni sudac 

ne proglasi službene rezultate natjecanja. 

 



Članak 17 

Dužnosti priređivača su slijedeće: 

1. Na vrijeme organizirati smještaj i prehranu natjecatelja čiji su to klubovi zatražili prema 
Propisniku natjecanja, ali su zatražili najmanje pet dana prije raspisanog početka natjecanja. 

2. Osigurati liječnika za vrijeme svih službenih treninga i natjecanja te hitnu medicinsku pomoć za 
brzo klizanje na kratke staze 

3. Osigurati pripremu ledene plohe za službene treninge i natjecanje prema satnici natjecanja 
4. Izvjesiti zastavu Republike Hrvatske 
5. Osigurati sviranje himne Republike Hrvatske prilikom otvaranja natjecanja 
6. Organizirati sve potrebne službene osobe za provedbu natjecanja 
7. Za umjetničko i sinkronizirano klizanje osigurati ozvučenje, sudačke brojeve ili semafor za objavu 

ocjena, sve potrebne formulare za suce i zapisničare, biltene sa svim obavijestima i rezultatima 
tijekom natjecanja kao i mjesto gdje će svi bilteni biti dostupni svim zainteresiranima te osigurati 
reprodukciju glazbe putem CD-a normalne brzine.  
Za brzo klizanje na kratke staze osigurati tehničku opremu i osposobljeno osoblje za mjerenje 
vremena, ozvučenje, brojeve ili semafor za prikaz krugova, zvono za najavu posljednjeg kruga u 
utrci, sve potrebne formulare za suce i zapisničare, startne brojeve, objave sa svim obavijestima i 
rezultatima tijekom natjecanja kao i mjesto gdje će te objave biti dostupne svim 
zainteresiranima, tehničku opremu i osoblje potrebno za izradu i kopiranje objava i ostalih 
materijala tijekom natjecanja, dovoljan broj osoblja za komunikaciju i raznošenje materijala po 
klizalištu. 

8. Osigurati nesmetan tijek natjecanja prema rasporedu, kao i red na klizalištu 
 

Članak 18 

Slijedeće troškove državnih prvenstava snosi HKS: 

1. Troškovi leda 
2. Troškovi sudaca, i to: 

- Putni troškovi koje priznaje HKS 
- Sudačke takse prema službenoj dnevnici HOO 

3. Naknada predstavniku HKS-a u iznosu pola sudačke takse 
4. Naknada službenim osobama (zapisničarima, najavljivaču, mjeritelju vremena, osobi za 

reprodukciju glazbe, dežurnom liječniku i redarima) u visini jedne dnevnice HOO-a po danu 
natjecanja 

5. Troškove elektronskog mjerenja vremena i obrade rezultata 
6. Troškovi pehara ili medalja za po prva tri natjecatelja u svim kategorijama 
7. Troškovi izrade Priznanja za sve prijavljene natjecatelje 
8. Trošak tima za hitnu medicinsku pomoć  

 

 

  



PRAVO NASTUPA PO KATEGORIJAMA 
 

Članak 19 

Pravo nastupa po kategorijama određuje se prema godinama starosti pojedinog natjecatelja kao i prema 

postignutim kriterijima koje donosi Izvršni odbor prije početka sezone (dakle prije 1. srpnja koji prethodi 

natjecanju) na prijedlog Komisije za umjetničko klizanje, Komisije za brzo klizanje na kratke staze i 

Komisije za sinkronizirano klizanje HKS-a. 

Natjecatelji mogu nastupati u kategoriji višoj od one za koju su registrirani pri HKS-u za tu sezonu samo 

ukoliko im to dozvoli Komisija navedene grane klizanja HKS-a na osnovu prikazanog znanja na službenom 

testiranju. 

Na istom natjecanju natjecatelj može nastupiti samo u jednoj kategoriji, osim u slučajevima kako je 

navedeno u ISU pravilniku. 

 

Članak 20 

Državno se prvenstvo održava za godinu u kojoj je siječanj mjesec unutar klizačke sezone, bez obzira na 

mjesec u kojem se natjecanje održava. 

Pravo nastupa u kategorijama Seniora, Juniora i Mlađih juniora sukladno je odredbama Općeg pravilnika 
ISU-a. 
 
Pravo nastupa u kategorijama Kadeta imaju natjecatelji kako slijedi: 
 
Umjetničko klizanje 
Kadeti A - natjecatelji koji nisu navršili 10 godina starosti do 1. srpnja prije početka natjecanja (odnosno 
tekuće godine).  
Kadeti B - natjecatelji koji nisu navršili 8 godina starosti do 1. srpnja prije početka natjecanja (odnosno 
tekuće godine).  
 
Brzo klizanje na kratke staze  
Kadeti A - natjecatelji koji nisu navršili 10 godina starosti do 1. srpnja prije početka natjecanja (odnosno 
tekuće godine).  
Kadeti B - natjecatelji koji nisu navršili 8 godina starosti do 1. srpnja prije početka natjecanja (odnosno 
tekuće godine).  
 
Sinkronizirano klizanje 
Kadeti A - natjecatelji koji nisu navršili 13 godina starosti do 1. srpnja prije početka natjecanja (odnosno 
tekuće godine).  
Kadeti B - natjecatelji koji nisu navršili 10 godina starosti do 1. srpnja prije početka natjecanja (odnosno 
tekuće godine).  
 

 



Pravo nastupa po kategorijama određuje se prema: 

1. Godinama starosti 
2. Kategoriji u kojoj je natjecatelj već nastupao (nije moguć prelazak u nižu kategoriju) 
3. Kategoriji za koju je natjecatelj prijavljen HKS-u na početku sezone 
4. Prikazanom znanju na testiranjima koja se održavaju u organizaciji Komisija za nevedenu granu 

klizanja. 
 
Na natjecanjima nižeg ranga može se uvesti kategorija Početnici na kojima mogu nastupati natjecatelji 
koji se još nisu natjecali ili imaju do tri natjecanja. 

 

Članak 21 

Na međunarodnim natjecanjima pravo nastupa imaju natjecatelji koji imaju odobrenje HKS-a. Klubovi su 

dužni dostaviti rezultate u ured HKS-a u roku od pet dana. 

O sudjelovanju natjecatelja na međunarodnim natjecanjima na koja ih šalje HKS odlučuje Izvršni odbor 

HKS-a, na prijedlog Komisije za navedenu granu klizanja HKS-a. 

Vođa puta reprezentacije na međunarodnim natjecanjima mora u pravilu govoriti engleski jezik, službeni 

jezik ISU-a. 

Vođu puta i članove reprezentacije određuje Izvršni odbor na prijedlog  Komisije za navedenu granu 

klizanja HKS-a. 

 

Članak 22 

Natjecanja Seniora i Juniora održavaju se sukladno Natjecateljskom pravilniku ISU-a za navedenu granu 

klizanja. 

Obavezan je dvostruki Axel Paulsen u kratkom i u slobodnom programu (ukoliko se skoči jednostruki Axel 

bit će ocjenjen bez vrijednosti „No value“). 

 

Članak 23 

Natjecanja Mlađih Juniora u umjetničkom klizanju za pojedince održavaju se sukladno odredbama ISU-a 

te posljednjim izdanim i važečim ISU Communication-ima, uz izmjene koje je uvrstio HKS. 

Natjecanja Mlađih Juniora u umjetničkom klizanju za parove i plesne parove održavaju se sukladno 

odredbama ISU-a te posljednjim izdanim i važečim ISU Communication-ima. 

Natjecanja Mlađih juniora održavaju se u tri podgrupe sukladno godinama, a podgrupe su kako slijedi: 

 



NAPREDNI MLAĐI JUNIORI 

Sukladno ISU Communicationu broj 2172 za kategoriju Novices. Za kategoriju Advanced Novices, osim za 
elemnte pod a) kratki program, u kratkom programu napredni mlađi juniori i juniorke moraju izvesti 2A. 
 
Pravo nastupa u kategoriji Naprednih mlađih juniora imaju natjecatelji koji su navršili 10 godina i nisu 

navršili 15 godina starosti do 1. srpnja prije početka natjecanja (odnosno tekuće godine). 

Bonus +1.0 dodjeljuje se klizaču/klizačici koji ima priznati trostruki skok (cijeli, bez pada).  
 
MLAĐI JUNORI   
 
Sukladno ISU Communicationu broj 2172 za kategoriju ISU Intermediate Novice.  
 
Natjecatelji ne smiju imati navršenih 15 godina do 1. srpnja tekuće godine. 
 
Bonus +1.0 dodjeljuje se klizaču/klizačici koji ima priznati 2A (sa ili bez pada). 
 
 
MLADI MLAĐI JUNIORI 
 
Sukladno ISU Communicationu broj 2172 za kategoriju ISU Basic Novices.  
 
Natjecatelji ne smiju imati navršenih 13 godina do 1. srpnja tekuće godine. 
 
Bonus +1.0 dodjeljuje se klizaču/klizačici koji ima priznati 2A (sa ili bez pada). 
 
 
Članak 24. 
 
KADETI I KADETKINJE «A»  
 
Natjecatelji ne smiju imati navršenih 10 godina do 1. srpnja tekuće godine te moraju imati navršenih 8 
godina.  
 
SLOBODNI SASTAV:  
 
Trajanje: 2:00 min. (+/- 10 sekundi)  
 
Dobro balansiran slobodni sastav mora sadržavati:  
 
a) najviše 4 skakačka elementa za cure i dečke, od kojih jedan mora biti Axel i  
barem jedna, a najviše dvije kombinacije ili niza. Samo niz smije imati više od dva skoka,  
od kojih će se bodovati samo dva najteža. 
Bilo koji jednostruki ili dvostruki skok (uključujući 2A) se smije ponoviti samo dva puta. 
Trostruki skokovi nisu dozvoljeni. 
 



b) dvije različite piruete, od kojih jedna mora biti kombinirana sa ili bez promjene noge a druga u jednoj 
poziciji sa ili bez promjene noge. Leteći ulaz je dozvoljen. Broj okreta u piruetama mora biti najmanje 6.  
 
c) za dječake niz koraka, koji će imati fiksnu vrijednost i bit će ocijenjen samo u GOE; za djevojčice 
koreografski niz koji mora sadržavati bar jednu spiralu od 3 sekunde, koreografski niz imati će fiksnu 
baznu vrijednost (level B) i biti će ocijenjena samo u GOE 
Pad 0,5  
 
Bonus +1.0 – dva uspješno izvedena cijela, bez pada, različita dvostruka skoka  
Bonus +1.0 – dodjeljuje se klizaču/klizačici koji ima priznati 2A (cijeli, sa ili bez pada) 
 
Maksimalni level je 2. 
 
Suci ocjenjuju komponente u: 

• skating skills 

• performance/execution 
Faktor za komponente je 2.5  
 
 
Članak 25. 
 
KADETI I KADETKINJE «B»  
 
Natjecatelji ne smiju imati navršenih 8 godina do 1. srpnja tekuće godine.  
 
SLOBODNI SASTAV:  
 
Trajanje: 2 minute (+/- 10 sekundi)  
 
Slobodni sastav treba sadržavati:  
 
a) četiri različita skakačka elementa od kojih jedan mora biti Axel, može sadržavati dvije kombinacije i/ili 
niza, kombinacija smije sadržavati maksimalno dva skoka dok će se u nizu bodovati dva najteža.  
 
b) dvije različite piruete, od kojih jedna mora biti u jednoj poziciji a druga kombinirana sa ili bez promjene 
noge, leteći ulaz je dozvoljen. Broj okreta u piruetama mora biti najmanje 6. 
 
c) za dječake niz koraka, koji će imati fiksnu vrijednost i bit će ocijenjen samo u GOE; za djevojčice 
koreografski niz koji mora sadržavati bar jednu spiralu od 3 sekunde, koreografski niz imati će fiksnu 
baznu vrijednost (level B) i biti će ocijenjena samo u GOE 
Bilo koji jednostruki ili dvostruki skok (uključujući 2A) se smije ponoviti samo dva puta. 
Trostruki skokovi nisu dozvoljeni. 
 
Bonus 1 – dva uspješno izvedena cijela 1A 
Bonus 2 - dva uspješno izvedena cijela različita dvostruka skoka  
 
Pad - 0,5  
 



Maksimalni level je 2. 
 
Suci ocjenjuju komponente u: 

• skating skills 

• performance/execution 
 
Faktor za komponente je 2.5  
 
Oduzimanje za prekid programa u kategoriji kadeta i kadetkinja A i B: 
 
više od 10 sek do 20 sek  -0.25 
više od 20 sek do 30 sek  -0.5 
više od 30 sek do 40 sek  -0.75 
 
Prekid programa sa dozvolom pauze od 3 min do ponovnog nastavka programa -1.5 
 
Na Prvenstvu Hrvatske svi mlađi juniori B nastupaju sa kategorijom naprednih mlađih juniora prema 
pravilniku za kategoriju naprednih mlađih juniora.  
 
Za ostala natjecanja mlađih klizači moraju imati položen test HKS-a za napredne mlađe juniore u sezoni u 
kojoj se natjecanje održava. 
 
 
Članak 26 

POČETNICI 

SLOBODNI PROGRAM: 

Trajanje: minimalno 1 min., a maximalno 2 minute 

Slobodni sastav treba sadržavati: 

a) dvije različite piruete s najmanje tri okreta na jednoj nozi 
b) choreo sequence koja mora sadržavati najmanje dvije lastavice s pokrivenosti najmanje pola 

površine leda, svaka na drugoj nozi 
c) niz koraka s pokrivenosti najmanje pola površine leda 

Elementi pod b) i c) imat će određenu bazičnu vrijednost (level base). 
 

 


