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VABILO

Vabimo vas, da si ogledate
 najpomembnejše prireditve tekmovanja

 Mednarodne drsalne zveze v umetnostnem drsanju 

Triglav Trophy 2009
 na ledeni ploskvi v Hali Podmežakla na Jesenicah. 

Tekmovanje, ki je tokrat 18. po vrsti, 
sodi med najpopularnejša srečanja umetnostnih drsalcev

 z vseh koncev sveta,
 na katerem se je začela mednarodna športna pot

 mnogih najboljših v tem športu.

Urnik tekmovanja

Četrtek, 02. april 8:00 Kratki programi kadetov 
9:20 Kratki programi kadetinj 
13:00 Kratki programi mladincev 
15:00 Svečana otvoritev
15:20 Kratki programi mladink
20:00 Kratki programi članic

Petek, 03. april 11:30 Kratki programi članov
14:00 Prosti programi mladink 
19:20 Prosti programi mladincev
21:40 Prosti programi kadetov

Sobota, 04. april 9:20 Prosti programi kadetinj
13:00 Prosti programi članov
16:00 Prosti programi članic

Jesenice, 24.03.2009

Drsalni Klub Jesenice Zveza drsalnih športov Slovenije
Predsednik Predsednica ZDŠS
Vinko Otovič Darja Gabrovšek Polajnar



Organizacijski odbor Triglav Trophy 2009

ŠD, Ledarska 4, 4270 Jesenice, www.dkjesenice.si,  e-mail: dkjesenice  @gmail.com  

Triglav Trophy 2009
Spoštovani,

na zaključku letošnje sezone v umetnostnem drsanju bodo Jesenice, Bled in Kranjska Gora ponovno kot 
že sedemnajstkrat doslej prizorišče tekmovanja najboljših mladih umetnostnih drsalcev iz vsega sveta, ki 
se bodo zbrali  na 18. tekmovanju Mednarodne drsalne zveze v umetnostnem drsanju Triglav Trophy 
2009.

Na  tekmovanju,  ki  je  po  rangu  takoj  za  članskimi  in  mladinskimi  svetovnimi  prvenstvi  v  okviru 
mednarodne drsalne zveze bodo letos prisotne vodilne države v umetnostnem drsanju (Koreja, Francija, 
Finska, Velika Britanija, Italija, Nemčija, Švedska, Švica, idr.). Na tekmovanju bo tako kot že šestkrat 
doslej  tudi  tekmovanje  v:  članski  konkurenci.  Nastopila  bosta naša državna prvaka Gregor  Urbas in 
Teodora Poštič. Na domačem ledu se nam bodo predstavili tudi najboljši drsalci DK Jesenice. Članica 
kluba Kaja Otovič, mladinke Sabina Ališič, Meta Čebokli, Ines Bešič ter kadetinji Evita Čelesnik in Saira 
Čatak  bodo  poizkušale  svoje  opazne  rezultate,  dosežene  na  letošnjih  pomembnih  tekmovanjih,  na 
domačem ledu še izboljšati.

Organizacijski odbor je sestavljen iz članov Drsalnega kluba Jesenice in Zveze drsalnih športov Slovenije, 
ki  jo  uspešno  vodi  predsednica  Darja  Gabrovšek  Polajnar.  Tekmovanje  je  hkrati  tudi  priložnost  za 
promoviranje Slovenije in še posebej Gorenjske iz razloga, ker tekmovanje sodi med najpopularnejša 
uradna mednarodna tekmovanja v tem športu. Prijavljenih je 141 športnikov iz 22 držav. Marsikdo med 
njimi bo v naslednjih letih posegel na sam vrh svetovne drsalne lestvice.

Urnik tekmovanj na ledeni ploskvi bo sledeč: 

Četrtek, 02. april 8:00 Kratki programi kadetov 
9:20 Kratki programi kadetinj 
13:00 Kratki programi mladincev 
15:00 Svečana otvoritev
15:20 Kratki programi mladink
20:00 Kratki programi članic

Petek, 03. april 11:30 Kratki programi članov
14:00 Prosti programi mladink 
19:20 Prosti programi mladincev
21:40 Prosti programi kadetov

Sobota, 04. april 9:20 Prosti programi kadetinj
13:00 Prosti programi članov
16:00 Prosti programi članic

Vljudno vabljeni na ogled tekmovanja.

Jesenice, 24.03.2009 Predsednik DK Jesenice

Vinko Otovič
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