ZAGREBAČKI KLIZAČKI SAVEZ

NATJECATELJSKI PRAVILNIK ZA UMJETNIČKO,
SINKRONIZIRANO I BRZO KLIZANJE NA KRATKE
STAZE ZA NATJECANJA U ORGANIZACIJI
ZAGREBAČKOG KLIZAČKOG SAVEZA

1.PRVENSTVO ZAGREBA
2.MEMORIJAL LARE ĐERIĆ
3.KUP ZAGREBA

ZAGREB, lipanj 2019.god

Članak 1.
Sva tri navedena natjecanja u organizaciji Zagrebačkog klizačkog saveza (ZKS)
održavaju su sukladno važećem Natjecateljskom pravilniku za umjetničko klizanje, brzo
klizanje na kratke staze i za sinkronizirano klizanje Hrvatskog klizačkog saveza.
Članak 2.
Ovim Pravilnikom definiraju se kategorije koje se natječu na svakom od tri navedena
natjecanja i sistem bodovanja na natjecanju Kup Zagreba.
Članak 3.
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: pojedinci, parovi i plesni parovi
- brzo klizanje na kratke staze: pojedinci i štafete
- sinkronizirano klizanje
Pravo i obavezu nastupa na Prvenstvu Zagreba imaju sve kategorije sukladno
Natjecateljskom pravilniku HKS osim početnika.
Članak 4.
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: pojedinci, parovi i plesni parovi
- 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, tinejđeri,
odrasli
- sinkronizirano klizanje: seniorke, juniorke, mlađe juniorke
Uz Memorijal Lare Đerić održava se i I.kolo Kupa Zagreba.
Članak 5.
Kup Zagreba je natjecanje u umjetničkom i sinkroniziranom klizanju. Kup se sastoji od
3(tri) natjecanja.
Članak 6.
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 7.
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 8.
"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 9.
Nema obaveznog broja natjecatelja po kategorijama (ni minimuma ni maksimuma).
Prijave za Kup natjecanje vrše se prema Natjecateljskom pravilniku za umjetničko
klizanje HKS-a.
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, kroz sva 3 (tri) kola Kupa moraju 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, ne
može više nastupati na Kupu u toj sezoni.
Početnici su klizači/ce koji se nisu prethodno natjecali ili imaju do tri natjecanja prije
nastupa na kolu Kupa.
Svaki klub je dužan prijavljivati svoje natjecatelje koji redovito treniraju u terminima
financiranima iz Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba. Svi klizači/ce moraju
imati potvrdu o liječničkom pregledu ne stariju od 6 mjeseci. 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 donijeti ispričnicu nadležne
sportske ambulante ili liječnika u Tajništvo ZKS.
Članak 10.
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 11.
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 12.
Na Kup natjecanju izvode se samo slobodni programi prema Natjecateljskom pravilniku
Hrvatskog klizačkog saveza.
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,....
Prije prvog nastupa za kategoriju u koju pripadaju (A ili B) početnici moraju položiti
kvalifikacijski test HKS-a za kategoriju kojoj pripadaju.
Članak 13.
Za sva natjecanja u (su)organizaciji ZKS vrijedi slijedeće:
Klub suorganizator natjecanja dužan je pobrinuti se za:
- osigurati dežurnog liječnika

- 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
- 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
- vrećicu sa brojevima za žrijeb i štoperice (ukoliko nisu sa opremom)
- organizirati žrijeb
- o startnoj listi obavijestiti osobu za kompjutersku obradu rezultata
- uređenje dvorane: izvjesiti startne liste, za vrijeme natjecanja: stavljati rezultate na
oglasnu ploču kada ih potpišu suci i PDF svake kategorije. Na kraju natjecanja odnijeti
sve stolove, stolice i deke u spremište ZKS.
- osigurati kavu, čaj, sokove, keske i slično za suce, sudački panel liječnika, spikera i
osobe zadužene za računanje rezultata i sokove, voće, čaj i sl. za natjecatelje i trenere
Članak 14.
Zagrebački klizački savez podmiruje slijedeće troškove:
- sudaca i sudačkog panela (tehnički kontrolor, tehnički specijalist, data i video,
snimatelj, kompjuterska obrada podataka)
- leda
- priznanja i medalja za ukupni poredak
- prelazni pehar – veliki za ukupni poredak (+ kopije istog)
Članak 15.
Poziv na natjecanje i prijedlog rasporeda natjecanja radi Tajništvo ZKS i prosljeđuje ga
klubovima.
Klubovi prijave šalju na adresu ZKS do datuma i na način naznačen u pozivu za
natjecanje.
Članak 16.
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).
Članak 17.
Klub koji 3 puta osvoji pehar za ukupni poredak dobiva isti u trajno vlasništvo.
Zaključeno sa člankom 17.
Predsjednica:
izv.prof.dr.sc.Irena Cajner Mraović
Zagreb, 03.07.2019.

