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Sukladno članku 37.Statuta Zagrebačkog klizačkog saveza(ZKS), Izvršni odbor ZKS na svojoj 
14.sjednici održanoj 13.06.2022.godine donosi Natjecateljski pravilnik za umjetničko klizanje, 
brzo klizanje na kratke staze i sinkronizirano klizanje za natjecanja u organizaciji i 
suorganizaciji Zagrebačkog klizačkog saveza. Natjecateljski pravilnik će se primjenjivati od 
sezone 2022/2023. 
  

Članak 1. 
Sva natjecanja u organizaciji i suorganizaciji Zagrebačkog klizačkog saveza (ZKS) održavaju 
se prema odredbama ISU-a, sukladno važećem Natjecateljskom pravilniku za umjetničko 
klizanje, brzo klizanje na kratke staze i za sinkronizirano klizanje Hrvatskog klizačkog saveza,  
Natjecateljskog Pravilnika za umjetničko klizanje, brzo klizanje na kratke staze i sinkronizirano 
klizanje za natjecanja u organizaciji i suorganizaciji Zagrebačkog klizačkog saveza, te uz 
poštivanje važećih propisa i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o održavanju 
natjecanja u zatvorenim prostorima, Uputa za korisnike Programa javnih potreba Ustanove 
Upravljanje sportskim objektima i Protokola organizacije klizačkih natjecanja u pandemiji 
SARS-CoV19 Hrvatskog klizačkog saveza.  
 

Članak 2. 
Ovim Pravilnikom definiraju se kategorije koje se natječu na svakom navedenom natjecanju i 
sistem bodovanja na natjecanju Kup Zagreba. 
 

Članak 3. 
Svaki klub je dužan prijavljivati svoje natjecatelje koji redovito treniraju u terminima 
financiranima iz Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba. Svi natjecatelji koji treniraju 
i koriste termine financirane iz Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba dužni su 
natjecati se. Iz toga su izuzeti natjecatelji kategorije tinajdžera i odraslih koji termine treninga 
koriste ukupno manje od 3 (tri) mjeseca, ozljeđeni natjecatelji i natjecatelji koji su u vrijeme 
održavanja natjecanja bolesni. 
Svi natjecatelji moraju imati potvrdu o liječničkom pregledu ne stariju od 6 mjeseci. Natjecatelji 
koji nemaju valjani liječnički pregled sukaldno Zakonu o sportu neće moći nastupiti na 
natjecanju. 
Svi natjecatelji trebaju sudjelovati na ceremoniji proglašenja pobjednika u za to prikladnoj 
sportskoj odjeći i opremi (ukoliko je proglašenje na ledu u klizaljkama).  
Za natjecatelja koji je prijavljen i za njega je izvučen startni broj, a koji otkaže nastup, Klub je 
obavezan najkasnije 7 (sedam) dana od dana održavanja natjecanja dostaviti ispričnicu 
nadležne sportske ambulante ili obiteljskog liječnika na mail ZKS. 
 

Članak 4. 
Prijave za natjecanja vrše se prema Natjecateljskom pravilniku za umjetničko klizanje, brzo 
klizanje na kratke staze i za sinkronizirano klizanje Hrvatskog klizačkog saveza.  
Ako natjecatelj/ica u tijeku sezone nastupi na Prvenstvu Hrvatske ili Prvenstvu Zagreba u višoj 
kategoriji, ne može se u Kupu ponovno natjecati u nižoj kategoriji od one u kojoj je nastupio na 
Prvenstvu Hrvatske ili Prvenstvu Zagreba. 
 
Natjecatelji u jednoj sezoni za postizanje ukupnog pojedinačnog poretka u Kupu Zagreba i 
bodovanja za klupski poredak moraju kroz sva 3 (tri) kola Kupa nastupiti u istoj kategoriji, npr. 
ako je natjecatelj za prvo kolo prijavljen u kategoriji kadeta "B", u toj kategoriji mora ostati sva 
3 kola, (osim početnika). Ako natjecatelj/ica nastupi na Prvenstvu Hrvatske ili Prvenstvu 
Zagreba u višoj kategoriji od one u kojoj je nastupao/la u Kupu Zagreba može se natjecati u 
Kupu Zagreba samo u višoj kategoriji bez bodovanja u toj kategoriji za ukupni pojedinačni 
poredak u Kupu Zagreba i bez ostvarenih bodova za klupski poredak. Za tog natjecatelja za 
ukupni poredak i klupsko bodovanje uzeti će se u obzir rezultat ostvaren u 1.kategoriji u kojoj 
se natjecao u tekućoj sezoni.  
Početnici su klizači/ce koji se nisu prethodno natjecali ili imaju do tri natjecanja prije nastupa 
na kolu Kupa. 



Članak 5. 
Za sva natjecanja u (su)organizaciji ZKS vrijedi slijedeće: 
 
Klub suorganizator natjecanja dužan je pobrinuti se za: 
- osigurati dežurnog liječnika, fizioterapeuta ili medicinskog djelatnika 
- osigurati spikera 
- osigurati dva redara kojima je zadatak: osigurati nesmetano održavanje natjecanja; u 
prostoru za ulaz i izlaz natjecatelja sa leda i prostoru za puštanje glazbe, dozvoliti nazočnost 
samo natjecateljima, trenerima, sucima i službenim osobama i ostali poslovi vezani uz 
provedbu natjecanja u dogovoru sa službenom osobom ZKS i suorganizatorom 
- opremu za suđenje: doći po opremu u ured ZKS i nakon natjecanja vratiti opremu u ured 
ZKS. Osigurati osobu/e za čuvanje opreme (posebno za vrijeme rekreativnog klizanja) za 
vrijeme nakon natjecanja u slučaju da natjecanje traje 2 dana 
- za vrijeme natjecanja: izvjesiti startne liste, stavljati rezultate na oglasnu ploču kada ih 
potpišu suci i PDF, koordinirati poslove sa djelatnicima klizališta vezano uz provedbu 
natjecanja (izlazak rolbe, postavljanje postolja i sl.) 
- osigurati kavu, čaj, sokove i slično za suce, sudački panel liječnika, spikera i osobe   
zadužene za računanje rezultata i trenere, sitne poklone za natjecatelje sukladno   
mogućnostima 
 

Članak 6. 
Zagrebački klizački savez osigurava i podmiruje slijedeće troškove: 
- sudačkog panela (suci, tehnički kontrolor, tehnički specijalist, data i video, snimatelj, 
kompjuterska obrada podataka) 
- leda  
- priznanja, medalja i pehara (ovisno o pojedinom natjecanju). 
 

Članak 7. 
Poziv na natjecanje i prijedlog rasporeda natjecanja radi Tajništvo ZKS i prosljeđuje ga 
Klubovima. 
Klubovi prijave šalju elektronskom poštom na adresu ZKS do datuma i na način naznačen u 
pozivu za natjecanje.  
Ocjene i izračunavanje rezultata natjecanja vrši se prema ISU Pravilniku (ISU Judging 
System).  
Žrijeb je za sva natjecanja elektronski. 
Na natjecanjima i u kategorijama gdje natjecatelji kližu dva programa, slobodni program klizati 
će se obrnutim redoslijedom od plasmana nakon kratkog programa. 
Sukladno potrebama i mogućnostima, na prijedlog SPK  i uz odluku IO ZKS može se za 
pojedino natjecanje donijeti odluka da se natjecatelji natječu sa samo jednim programom. 
 
Sva natjecanja ZKS mogu biti otvorena. Visinu kotizacije za natjecatelje koji nisu članovi 
zagrebačkih klizačkih klubova utvrđuje Izvršni odbor ZKS. 
 
Na otvorenim natjecanjima na kojima se odmah nakon natjecanja proglašavaju rezultati 
(Prvenstvo Zagreba, Memorijal L.Đerić, Trofej Zagreba) plasman se na samom natjecanju 
izračunava prvo za sve natjecatelje koji se natječu u pojedinoj kategoriji. Na osnovi tog 
plasmana dodjeljuju se medalje i priznanja.  
Na Prvenstvu Zagreba na kojem je važan poredak natjecatelja samo zagrebačkih klizačkih 
klubova odmah nakon podjele medalja i priznanja otvorenog prvenstva izvršiti će se 
proglašenje rezultata samo za natjecatelje zagrebačkih klizačkih klubova za Prvenstvo 
Zagreba.  
U svim kategorijama biti će podijeljene medalje za Prvenstvo Zagreba, a u kategoriji 
kadeta/kinja B medalje i priznanja. 
 
 



Članak 8. 
Prvenstvo Zagreba održava se jednom godišnje, za godinu u kojoj je siječanj unutar klizačke 
sezone, bez obzira na mjesec u kojem se natjecanje održava za slijedeće grane klizanja: 

- umjetničko klizanje  
- brzo klizanje na kratke staze  
- sinkronizirano klizanje 

Pravo i obavezu nastupa na Prvenstvu Zagreba imaju sve kategorije sukladno Natjecateljskom 
pravilniku HKS osim početnika. Kotizacija za natjecatelje iznosi 30,00 kuna za pojedince, 
100,00 kuna za sportske parove i 300,00 kuna za svaku ekipu. 

 
 
 

Članak 9. 
Memorijal Lare Đerić održava se jednom godišnje, u mjesecu listopadu ili iznimno u dugom 
terminu ako to ne dopušta raspored korištenja objekata, za slijedeće grane klizanja: 

- umjetničko klizanje  
- sinkronizirano klizanje 

Pravo nastupa na Memorijalu L.Đerić imaju kategorije sukladno Natjecateljskom pravilniku 
HKS kako slijedi: 

- umjetničko klizanje: seniori/ke, juniori/ke, napredni mlađi juniori/ke 
- sinkronizirano klizanje: seniorke, juniorke, mlađe juniorke 

Uz Memorijal Lare Đerić održava se i I.kolo Kupa Zagreba.  
 

Članak 10. 
Kup Zagreba je natjecanje u umjetničkom i sinkroniziranom klizanju. Kup se sastoji od 3(tri) 
natjecanja. 
Kup natjecanja se održavaju u  - listopadu 

- prosincu 
       - travnju 

odnosno prema raspoloživosti objekata i kalendaru ZKS koji na prijedlog Stručno programske 
komisije ZKS donosi Izvršni odbor ZKS na početku svake sezone.  
 

Članak 11. 
Svaki klub umjetničkog i sinkroniziranog klizanja je naizmjenično domaćin jednom natjecanju. 
Raspored domaćinstava određuje se prije prvog kola (za sva kola) principom rotacije. U 
slučaju da klub koji treba biti domaćin u gotovo isto vrijeme je i organizator drugog velikog 
klizačkog natjecanja, domaćinstvo nastavlja slijedeći klub. Klub koji je preskočio domaćinstvo, 
biti će domaćin prvog slijedećeg kola.   
 

Članak 12. 
"KUP ZAGREBA" je natjecanje u umjetničkom klizanju za pojedince i sportske parove 
kategorija: mlađih juniora/ki (mladih mlađih juniora/ki i mlađih juniora/ki) i kadeta/kinja (A i B) i 
u sinkroniziranom klizanju za ekipe: mlađih juniorki, kadetkinja i Mixed Age. 
Na svim kolima Kupa Zagreba svoj nastup mogu imati početnici/e i sinkroškola. 
 

Članak 13. 
Nema obaveznog broja natjecatelja po kategorijama (ni minimuma ni maksimuma). 
  

Članak 14. 
Sistem bodovanja u umjetničkom klizanju:   
A) Za pojedinačni plasman bodovanje je slijedeće: 
  Za  1. mjesto - 23 boda 

Za  2. mjesto - 21 bod 
Za  3. mjesto - 19 bodova 
Za  4. mjesto - 17 bodova 



Za  5. mjesto - 16 bodova 
Za  6. mjesto - 15 bodova 

  Za  7. mjesto - 14 bodova 
  Za  8. mjesto - 13 bodova 
  Za  9. mjesto - 12 bodova 
  Za  10. mjesto -11 bodova 
  Za  11. mjesto -10 bodova 
  Za  12. mjesto - 9 bodova 
  Za  13. mjesto - 8 bodova 
  Za  14. mjesto - 7 bodova 
  Za 15.mjesto -  6 bodova 
  Za 16.mjesto -  5 bodova 
  Za 17.mjesto -  4 boda 
  Za 18.mjesto -  3 boda 
  Za 19.mjesto -  2 boda 
  Za 20.mjesto i sva ostala po 1 bod. 
 
Za plasman u slučaju da je u kategoriji za žrijeb prijavljeno 5 ili manje natjecatelja, bodovanje 
je slijedeće: 
  Za  1. mjesto - 10 bodova 
  Za  2. mjesto - 8 bodova 
  Za  3. mjesto - 6 bodova 
  Za  4. mjesto - 5 bodova 
  Za  5. mjesto - 4 boda 
 
Ukoliko 2 ili više natjecatelja imaju isti broj bodova u ukupnom poretku Kupa, bolje je plasiran 
onaj natjecatelj koji je bio bolje plasiran na zadnjem natjecanju na kojem su nastupila oba ta 
natjecatelja. 
 
Za pojedinačni poredak na "Kupu Zagreba" boduju se dva najbolja poretka. 
 
Osvojeni bodovi množe se faktorom kategorije. Faktori kategorije su slijedeći: 

Faktor  6 za mlađe juniore/ke  
Faktor  5 za mlade mlađe juniore/ke  
Faktor  4 za kadete i kadetkinje A 

  Faktor  2 za kadete i kadetkinje B 
 
Nastupi početnika se ne ocjenjuju. 
 

Članak 15. 
Za klupski poredak bodovanje je isto kao i za pojedinačni poredak, a zbrajaju se rezultati od 
samo 3(tri) natjecatelja iz kluba po kategoriji (mlađi juniori/ke, mladi mlađi juniori/ke i 
kadeti/kinje A i B) i 1 (jednog) sportskog para. 
 
Za ekipni poredak na "Kupu Zagreba" boduju se rezultati sva tri kola. 
 

Članak 16. 
Na Kup natjecanju izvode se samo slobodni programi prema Natjecateljskom pravilniku za 
umjetničko klizanje, brzo klizanje na kratke staze i za sinkronizirano klizanje Hrvatskog 
klizačkog saveza, osim za kategoriju početnika. 
Prije prvog nastupa na Kupu Zagreba ili Prvenstvu Zagreba početnici moraju imati 1 do 3 
nastupa u kategoriji početnika na Kupu Zagreba. 
 



Početnici 
Kategorijom početnici obuhvaćeni su svi klizači/ce koji se još nisu natjecali ili imaju do tri 
natjecanja prije nastupa na kolu Kupa.  
Trajanje programa je do 1.30 minuta 
 
Obaveznih 6 elemenata programa za početnice i početnike: 
1. vijenac naprijed na obje strane  
2. vijenac natrag na obje strane  
3. ribice  
4. čučanj (top)  
5. visoka pirueta na 2 noge  
6. jednostavni klizački koraci – odrazi, šase korak,....  

 
 

Članak 17. 
Na "Kupu Zagreba" priznanje i medalje se dijele za ukupni poredak pojedinog natjecatelja 
prema zbroju bodova iz 2 (dva) kola u kojima je natjecatelj ostvario najbolji poredak (članak 
10). 
Za ekipni poredak na "Kupu Zagreba" dodjeljuje se pokal klubu sa najviše bodova ostvarenih u 
sva 3 (tri) kola (članak 11). 
 
Klub koji 3 puta osvoji pehar za ukupni poredak dobiva isti u trajno vlasništvo. 
 

Članak 18. 
Kotizacija za natjecatelje za svako kolo Kupa iznosi 20,00 kuna za pojedince i sportske parove 
i 100,00 za svaku ekipu. 
 

Članak 19. 
Trofej Zagreba održava se prema prema odluci IO (na prijedlog IO ZKS ili SPK), sukladno 
potrebama Klubova i mogućnostima korištenja objekata, za godinu u kojoj je siječanj unutar 
klizačke sezone, bez obzira na mjesec u kojem se natjecanje održava za slijedeće grane 
klizanja: 

- umjetničko klizanje 
- brzo klizanje na kratke staze 
- sinkronizirano klizanje 

Pravo nastupa na Trofeju Zagreba biti će sukladno odluci IO, a sukladno potrebama Klubova. 
Ukoliko pojedina udružena članica želi preuzeti organizaciju natjecanja, potrebno je ZKSu 
uputiti zamolbu, prijedlog propozicija i troškovnika, a o davanju organizacije odlučuje IO ZKS.   
 
Zaključeno sa člankom 19. 
 
         Predsjednica: 
 
              izv.prof.dr.sc.Irena Cajner Mraović 
Zagreb, 13.06.2022. 
 


