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Клизачки савез Србије има част да Вас позове да учествујете на Првенству Србије у 
уметничком клизању за сезону 2021/22. 

УВОД  

Првенство Србије у уметничком клизању организовано је у складу са Статутом ИСУ-а и 
Општим правилником 2021, ИСУ Правилником за клизање појединаца и парова 2021, 
Такмичарским правилником КСС и одговарајућим ИСУ Објавама. 

Првенство Србије у уметничком клизању је отворено за све клизаче, чланове клубова који 
су учлањени у Клизачки савез Србије, као и за индивидуалне чланове Клизачког савеза 
Србије. Пријаве за такмичење доставља клуб на приложеним обрасцима или сам 
индивидуални члан. 

Организатор: Клизачки савез Србије, Делиградска 27, Београд 

Датум: 29-30.11.2021. 

Место одржавања: Дворана зимских спортова „Пионир“, Чарли Чаплина 39, Београд 

(затворено клизалиште димензија 60×30 м) 

Категорије: Клизање појединаца: сениори, јуниори, млађи јуниори 
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ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ  

Све категорије ће се судити у складу са ИСУ правилима 2021. 

СЕНИОРИ 

Такмичари рођени пре 1.7.2005. (најмање 15 година) 

КРАТКИ ПРОГРАМ 

трајање музике: 2 минута и 40 секунди, ±10 секунди 

МУШКАРЦИ 

 Двоструки или троструки аксел (Axel Paulsen); 
 Један троструки или четвороструки скок; 
 Једна комбинација скокова која садржи двоструки и троструки скок или два 

трострука скока или четвороструки скок и двоструки или троструки скок; 
 Ускочена пируета; 
 Ласта или доња пируета са само једном променом ноге; 
 Комбинована пируета са само једном променом ноге; 
 Секвенца корака по целој површини леда. 

ДЕВОЈКЕ 

 Двоструки аксел (Axel Paulsen); 
 Један троструки скок; 
 Једна комбинација скокова која садржи двоструки и троструки скок или два 

трострука скока; 
 Ускочена пируета; 
 Увинута пируета (у назад или у страну) или доња или ласта пируета без промене 

ноге; 
 Комбинована пируета са само једном променом ноге; 
 Секвенца корака по целој површини леда. 

СЛОБОДНИ САСТАВ 

трајање музике: 4 минута, ±10 секунди 

Уравнотежени слободни састав мора садржати: 

 највише 7 скакачких елемената (од којих један мора бити скок типа аксел); може 
бити највише три (3) комбинације или секвенце скокова; само једна комбинација 
скокова може имати највише три скока, друге две највише два; 

 највише 3 пируете, од којих једна мора бити комбинована пируета, једна ускочена 
пируета и једна пируета у једној позицији; 

 највише 1 секвенца корака; 
 највише 1 кореографска секвенца. 
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ЈУНИОРИ 

Такмичари рођени у периоду 1.7.2002.- 30.6.2008. (13-19 година) 

КРАТКИ ПРОГРАМ 

трајање музике: 2 минута и 40 секунди, ±10 секунди 

МУШКАРЦИ 

 Двоструки или троструки аксел (Axel Paulsen); 
 Двоструки или троструки флип (Flip); 
 Једна комбинација скокова која садржи двоструки и троструки скок или два 

трострука скока; 
 Ускочена доња пируета; 
 Ласта пируета са само једном променом ноге; 
 Комбинована пируета са само једном променом ноге; 
 Секвенца корака по целој површини леда. 

ДЕВОЈКЕ 

 Двоструки аксел (Axel Paulsen); 
 Двоструки или троструки флип (Flip); 
 Једна комбинација скокова која садржи два двострука скока или комбинација 

двоструког и троструког скока или комбинација два трострука скока; 
 Ускочена доња пируета; 
 Увинута пируета (у назад или у страну) или ласта пируета без промене ноге; 
 Комбинована пируета са само једном променом ноге; 
 Секвенца корака по целој површини леда. 

СЛОБОДНИ САСТАВ 

трајање музике: 3 минута и 30 секунди, ±10 секунди  

Уравнотежени слободни састав мора садржати: 

 највише 7 скакачких елемената (од којих један мора бити скок типа Аксел); може 
бити највише три (3) комбинације или секвенце скокова; само једна комбинација 
скокова може имати највише три скока, друге две највише два; 

 највише 3 пируете, од којих једна мора бити комбинована пируета, једна ускочена 
пируета и једна пируета у једној позицији; 

 највише 1 секванца корака. 

МЛАЂИ ЈУНИОРИ (ИСУ  ОБЈАВА 2396) 

Такмичари рођени у периоду 1.7.2006.–30.6.2011. (10-15 година) 
Одбитак за пад: 0,5 поена по паду. 

КРАТКИ ПРОГРАМ 

трајање музике: 2 минута и 20 секунди, ±10 секунди 

трајање загревања за кратки програм: 4 минута.  
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ДЕЧАЦИ 

a. Једноструки или двоструки аксел (Axel Paulsen); 
b. Двоструки или троструки скок, различит од скока под а); 
c. Једна комбинација скокова која садржи сва двострука скока или двоструки и 

троструки скок, где оба скока морају бити различита од скокова под а) и b); 
d. Ласта, доња или горња пируета са променом ноге (најмање пет (5) окрета на свакој 

нози), улаз у пируету скоком није дозвољен; 
e. Комбинована пируета са само једном променом ноге (најмање пет (5) окрета на 

свакој нози). Дозвољен је улаз у пируету скоком; 
f. Секвенца корака по целој површини леда. 

ДЕВОЈЧИЦЕ 

a. Једноструки или двоструки аксел (Axel Paulsen); 
b. Двоструки или троструки скок, различит од скока под а); 
c. Једна комбинација скокова која садржи сва двострука скока или двоструки и 

троструки скок, где оба скока морају бити различита од скокова под а) и b); 
d. Увинута пируета (у назад или у страну) или пируета у једној основној позицији без 

промене ноге – најмање шест (6) окрета, улаз у пируету скоком није дозвољен; 
e. Комбинована пируета са само једном променом ноге (најмање пет (5) окрета на 

свакој нози). Дозвољен је улаз у пируету скоком; 
f. Секвенца корака по целој површини леда. 

Скокови који не одговарају захтевима Кратког програма (имају погрешан број окрета) 
неће се вредновати (имаће вредност 0). 

СЛОБОДНИ САСТАВ 

трајање музике: 3 минута, ±10 секунди 

трајање загревања за слободни састав: 5 минута.  

Уравнотежени слободни састав млађих јуниора  мора садржати: 

 највише 6 (шест) скакачких елемената (од којих један мора бити скок типа Аксел); 
од ових елемената може бити највише две (2) комбинације или секвенце скокова. 
Једна комбинација скокова може садржати највише три (3) скока, остале највише 
два (2) скока. Секвенца скокова састоји се од 2 (два) скока било ког броја обрта, где 
се из излаза првог скока преласком на одскочну ивицу изводи Аксел. Највише два 
(2) трострука скока се могу поновити било у комбинацији или секвенци скокова. 
Нису дозвољени четвороструки скокови. Било који једноструки, двоструки 
(укључујући и двоструки аксел) или троструки скок не сме се извести више од 
два пута укупно.  

 највише 2 пируете различите природе (скраћенице), од којих једна мора бити 
комбинована пируета са променом ноге и без улаза скоком (са најмање осам (8) 
окрета), а друга мора бити ускочена пируета са или без промене ноге (са најмање 
осам (8) окрета). 

 највише 1 секвенца корака по целој површини леда. 
Објашњење за оцењивање нивоа елемента: 
Највиша оцена нивоа у овој категорији је ниво 3 (Level 3). Ако клизач изведе додатне 
карактеристике за оцену нивоа, Технички панел их неће рачунати. 
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НАГРАДНИ ПОЕНИ (БОНУСИ) 

Наградни поени се примењују се уколико су скокови изведени у складу са захтевима 
добро балансираног програма и правилима о понављању скокова. 
Технички панел ће клизачима доделити додатне, наградне поене, у следећим 
случајевима: 

СЕНИОРИ, ЈУНИОРИ: КРАТКИ ПРОГРАМ И СЛОБОДНИ САСТАВ 

a. +3.0: за сваку комбинацију два (2) трострука скока или за комбинацију три (3) 
скока од којих су два (2) узастопна троструки скокови. Оба трострука скока морају 
бити са пуном ротацијом, ротацијом типа „q“ или недоротирани (<).  

b. +2.0: за било који троструки скок, са пуном ротацијом, ротацијом типа „q“ или 
недоротирани (<),  изведен као други скок у комбинацији са двоструким скоком 
(укључујући и двоструки аксел). 

c. +1.0: за сваки изведен троструки скок са пуном ротацијом, ротацијом типа „q“ или 
недоротирани (<), без обзира да ли је исведен као појединачни, скок у 
комбинацији или секвенци скокова, а која не задовољава критеријуме у 
параграфима b. или c. 
Напомена: наградни поени додељују се и у случају да клизач падне приликом 
извођења скокова за који су предвиђени наградни поени. 

МЛАЂИ ЈУНИОРИ: КРАТКИ ПРОГРАМ И СЛОБОДНИ САСТАВ 

a. +1.5: за било који троструки скок са пуном ротацијом, ротацијом типа „q“ или 
недоротирани (<), изведен као други скок у комбинацији са двоструким скоком 
(укључујући и двоструки аксел). 

b. По +1.0 за један двоструки аксел и један троструки скок (у кратком програму – 
највише 2.0) и по +1.0 за један двоструки аксел и два различита трострука скока (у 
слободном саставу – највише 3.0). Ови наградни поени примењују се на прва два 
скока (у кратком саставу), тј. на прва три скока (у слободном саставу) који су 
доскочени, изведени са пуном ротацијом или ротацијом типа „q“. 

c. +0.5: за сваки изведен троструки скок са пуном ротацијом, ротацијом типа „q“ или 
недоротирани (<), и у случају да је при његовом извођењу је клизач пао, без обзира 
да ли је исведен као појединачни, скок у комбинацији или секвенци скокова, а која 
не задовољава критеријуме у параграфима а или б. 

d. +0.5: за један изведен (1) двоструки аксел у саставу са пуном ротацијом, ротацијом 
типа „q“ или недоротиран (<), без обзира да ли је исведен као појединиачни, скок у 
комбинацији или секвенци скокова; 
Напомена: наградни поени додељују се и у случају да клизач падне приликом 
извођења скокова за који су предвиђени наградни поени. 

ПРИЈАВЕ  

РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ  

Пријаве се морају доставити организационом комитету на приложеним обрасцима 
најкасније до петка, 19.11.2021. Потребно је доставити: 

 Пријаву такмичара 
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 Скенирану или копирану страну такмичарске књижице са важећим лекарским 
прегледом 

 Садржај састава за сваког од пријављених такмичара. 
 Име службеног лица – представника клуба у Такмичарској комисији 
 Фотографију учесника и пратилаца (један пратилац по учеснику). 

 
Адреса за слање свих пријава је:  
Организациони комитет Првенства Србије,  
Клизачки савез Србије,  
Делиградска 27, 11000 Београд,  
факс: 011/2642990, E-mail: klizacki.savez.srbije@gmail.com 
Фотографије чланова тима могу се слати и телефоном, помоћу Viber или Whatsup 
апликације на број +381 61 230 02 76 на следећи начин: 

- Уз фотографију клизача обавезно навести име и презиме и клуб клизача 
- Уз фотографију пратиоца, обавезно навести име и презиме особе, као и име и 

презиме и клуб клизача, којег пратилац прати. 

ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА  

ТРОШКОВИ  

Организатор ће сносити трошкове такмичења, организације, суђења, дежурног лекара на 
клизалишту током трајања службеног дела програма, израде Протокола, трошкове 
диплома и поклона.  

ОДГОВОРНОСТ  

Сви такмичари наступају на сопствену одговорност. Организациони комитет не сноси 
одговорност за било какве телесне или личне повреде, нестанак или оштећење имовине 
коју изазову такмичари или службена лица.  

Организатор ће обезбедити хитну медицинску помоћ за све такмичаре и службена лица 
током трајања такмичења. 

МУЗИКА  

Сви такмичари морају доставити такмичарску музику одличног квалитета на CD-у, 
снимљену у аудио формату, и у складу ИСУ Правилником члан 343., став 1. На сваком 
диску морају јасно бити написани: 

 име и презиме такмичара 
 такмичарски програм (кратки програм или слободни састав) 
 име клуба 
 тачно време трајања музике (не време током којег се програм изводи), које 

укључује и сигнал за почетак (ако сигнал постоји). 
Музика се предаје организационом комитету на дан такмичења. Сваки програм мора бити 
снимљен на посебном диску. Пожељно је да такмичари понесу и резервну копију своје 
такмичарске музике. 

mailto:klizacki.savez.srbije@gmail.com
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РЕГИСТРАЦИЈА ТАКМИЧАРА 

Регистрација такмичара ове године, у складу са мерама за спречавање и сузбијање 
заразне болести COVID-19, биће обављена по пријему свих уредних пријава, на следећи 
начи: списак пријављених, са евентуалним примедбама, биће достављен клубовима - 
учесницима 22.11.2021. Након потврде, у договору са Врховним судијом, биће објављен и 
коначни списак учесника, а 28.11.2021 биће обављен и електронски жреб. Стартне листе 
ће бити истакнуте на интернет страници КСС-а www.klizackisavezsrbije.rs.  

ТРЕНИНЗИ  

Службени тренинзи и такмичење биће обављени према прелиминарном распореду (у 
прилогу), који може бити коригован по пријему свих пријава.  

ПРЕЛИМИНАРНА САТНИЦА  

Понедељак, 29.11.2021. Тренинг – кратки састави (по стартној листи) 
6:30-7:15 Група 1 – кратки састави 
7:15-8:00 Група 2  – кратки састави 

Понедељак, 29.11.2021. Такмичење – кратки састави 
12:00-12:45 Састанак судијског жирија, састанак техничког панела 
13:00-14:30 Млађе јуниорке – кратки састави 

14:30-16:00 Јуниорке, сениорке – кратки састави 

Уторак, 30.11.2021. Тренинг – слободни састави (по стартној листи) 
6:30-7:15 Група 1 – слободни састави 

7:15-8:00 Група 2  – слободни састави 

Уторак, 30.11.2021. Такмичење – слободни састави 
14:00-15:30 Млађе јуниорке – слободни састави 

15:30-17:00 Јуниорке, сениорке – слободни састави 

17:00-17:30 Проглашење победника 
17:30-18:30 Састанак техничког панела 
17:30-18:30 Судијски округли сто 
 

Напомена: сатница такмичења може бити измењена по пријему свих пријава, и 
коначно утврђена, 22.11.2021. године, када ће бити објављена. 

 

 

 

 

 

 

 

 


