Правилник о образовању ранг-листе такмичара у уметничком
клизању, и начину одређивања састава Репрезентације

Члан 1: Такмичарске категорије које се рангирају
Према Правилнику ИСУ-а за клизање појединаца и парова 2016 (ISU Special Regulations and
Technical Rules, Single and Pair Skating, 2016), категорије су:
1. Сениори: такмичари са навршених 15 година на дан 1.7. текуће сезоне
2. Јуниори: такмичари са навршених 13 година, и ненапуњених 19 година на дан 1.7.
текуће сезоне
3. Млађи јуниори:
a. такмичари са навршених 10 година, и ненапуњених 15 година на дан 1.7.
текуће сезоне
b. такмичари млађи од 10 година, који су положили 4. тест КСС
Члан 2: Поени за рангирање
Такмичару се додељује онолико поена колики је његов најбољи резултат у текућој сезони
(лични рекорд сезоне – Seasonal Best), тј. највећи број поена освојен на било ком
такмичењу, на коме је примењен ИСУ систем суђења, под условом да у Техничком панелу
такмичења има најмање два (2), а у судијском панелу најмање три (3) судије.
Члан 3: Формирање ранг листе
Ранг-листа се образује према броју освојених поена (први такмичар има највише бодова,
итд.). Ранг-листа садржи следеће податке: име и презиме такмичара, број бодова, податке
о такмичењу на коме је резултат остварен (име такмичења, датум одржавања). У случају да
се на неком такмичењу додељују наградни поени, који нису прописани систем оцењивања
Међународног клизачког савеза, број освојених поена на такмичењу се умањује за
евентуално освојене наградне поене.
Члан 4: Ажурирање ранг листе
Ранг-листа се ажурира после сваког такмичења на коме такмичар поправи свој најбољи
резултат у сезони, у року од 7 дана од достављања Протокола са такмичења Клизачком
савезу Србије.
Члан 5: Важност постигнутог резултата
Лични рекорд постигнут у претходној сезони важи најдуже до 30. 12. текуће сезоне. У
случају да такмичар нема ни један резултат у текућој сезони, од 31. 12. текуће сезоне
рангира се са прошлогодишњим резултатом, одмах иза последњег такмичара са
резултатом из текуће сезоне, и његов резултат се обележава „звездицом“ (*). У случају да
такмичар нема резултат ни у претходној сезони, рангира се са претпрошлогодишњим
резултатом, одмах иза последњег такмичара са резултатом из прошле сезоне, и његов
резултат се обележава са две (2) „звездице“ (**).

