
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Propozície – SKrZ - SVK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
Usporiadateľ: Slovenský krasokorčuliarsky zväz (ďalej len SKrZ) v spolupráci s 

Českým krasokorčuliarskym zväzom (ďalej len ČKS)a Poľským 
krasokorčuliarskym zväzom (ďalej len PFSA) 

Dátum: 16. – 18. december  2010 

Miesto konania: Zimný štadión–DOXX bet aréna, Športová 5, Ţilina  
GPS: N 49.229, E 18.743  
Rozmery: 60m x 30m, nevyhrievaný. 

Riaditeľ pretekov: Ing. Katarína Smutná, 0903 802 920, 3nationals2011@gmail.com 

Organizačný 
pracovník: 

Mgr Janka Schmidová, 0905 478 328 , 0905/ 598 876, 
3nationals2011@gmail.com 

Účastníci Účastníkom môţu byť len pretekári SKrZ spĺňajúci kritéria postupu 
Súťaţného poriadku SKrZ, časť II, platného pre sezónu 2010/2011: 
Seniori, seniorky 

 nominovaní pretekári  VV SKrZ: 
 vek podľa pravidiel ISU 
 min. test č. 3 u muţov, min. test č. 4 u ţien 

 na vlastné náklady 
 vek podľa pravidiel ISU 
 min. test č. 3 u muţov , min. test č. 4 u ţien 
 štartovné 100 €  

                    
Juniori, juniorky 

 nominovaní pretekári  VV SKrZ 
 vek podľa pravidiel ISU 
 splnený min. test č. 5 u muţov a ţien 
 umiestnenie v redukovanom poradí SP do 15. miesta - 

juniorky/juniori bez obmedzenia/                                                                       
 min. 1 pretek v SP  

 na vlastné náklady 
 vek podľa pravidiel ISU 
 splnený min. test č. 5 u muţov a ţien 
 štartovné 100 €  

Prihlášky: Prihlášky  zasielajte e-mailom na 3nationals2011@gmail.com 
najneskôr do 30.11.2010. Prihlášky akceptujeme len na kompletne 
vyplnenom predpísanom tlačive (viď príloha). Súčasťou prihlášky musí 
byť náplň KP a VJ. 

Potvrdenie účasti: Usporiadateľ zašle potvrdenie prihlášok do 10.12. 2010 e-mailom na 
adresy uvedené v prihláškach. 

Úhrada nákladov: Pozvaným činovníkom budú uhradené náklady podľa smerníc SKrZ 
(SKrZ má právo poţadovať prípadný storno poplatok Hotela Slovakia za 
neodôvodnené neodhlásené ubytovanie). Ostatní účastníci na vlastné 
náklady! 

Ubytovanie: Usporiadateľ zabezpečuje ubytovanie iba pozvaným rozhodcom, 
technickému panelu a pozvaným činovníkom v Hoteli Slovakia.  Ostatní 
účastníci si ubytovanie zabezpečujú individuálne – moţnosti 
ubytovania:  

 Hotel Slovakia-vedľa Aupark, www.hotelslovakiazilina.com,  

 Holiday Inn, www.hi-zilina.com 
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Štartovné: Nominovaní pretekári štartovné neplatia 
Pretekári na vlastné náklady uhradia štartovné vopred nasledovne: 
 prevodom najneskôr do 14. 12. 2010 na číslo účtu:  

1788279653/0200, do správy pre prijímateľa uveďte M-SR a 
meno a priezvisko pretekára 

alebo  
 v hotovosti 16.12.2010 počas akreditácie v Hoteli Slovakia 

Podmienky účasti:  registračný preukaz SkrZ platný pre sezónu 2010/2011 

 platná lekárska prehliadka nie staršia ako 12 mesiacov 

 uhradené štartovné (platí len pre pretekárov štartujúcich na vlastné 
náklady) 

 kaţdý štartuje na vlastnú zodpovednosť 
Odhlášky: Odhlásiť pretekára je moţné len e-mailom s uvedením dôvodu a to 

najneskôr do 13.12. 2010 do 22.00.  
Zdravotná sluţba: Bude zapezpečená počas súťaţnej časti na Zimnom štadióne - MUDr. 

Jana Doboszová, MUDr. Miriam Vladárová 
Informácie: Podá organizačný pracovník alebo riaditeľ pretekov. 

 
  
 
  

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA 
 

Pravidlá pretekov: Súťaţí sa podľa pravidiel ISU, SKrZ a podľa ustanovení tohto rozpisu. 

Kategórie: Seniorky Juniorky 

Seniori Juniori 

Seniori – tanečné páry Novices – tanečné páry 

Seniori – športové dvojice  
 

Výpočty: ISU Judging system 
Krátky program: Podľa pravidiel ISU a SkrZ platné pre sezónu 2010/2011 

Pre tanečné páry- novices 

 group 1 Starlight Walz 

 group 2 Kilian 
Voľná jazda: Podľa pravidiel ISU a SkrZ platné pre sezónu 2010/2011 

Hudba: K dispozícii bude CD prehrávač. Nahrávky nesmú byťvo formáte MP3. 
CD nosiče musia byť označené menom pretekára, materským zväzom, 
kategóriou, segmentom (KP, VJ) a názvom klubu. 

  
 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Ceny: Poradie bude stanovené na základe výsledkov preteku a bude 
vyhlásený Majster /Majsterka SR vo všetkých obsadených kategóriách. 
Prví traja v kaţdej kategórii dostanú medaile, všetci účastníci diplomy. 

Námietky: Moţno podať písomne s vkladom 50€ riaditeľovi pretekov do 15 min. 
po ukončení príslušnej kategórie. V prípade zamietnutia námietky vklad 
prepadá v prospech usporiadateľa. 

Iné: Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť časový rozpis podľa počtu 
prihlásených pretekárov. 



 

 

  

  
 

IV. PREDBEŽNÝ ČASOVÝ ROZPIS 
 

 

ŠTVRTOK 16.12.2010  

1500  –  2100 

Príchod účastníkov, ubytovanie a akreditácia v Hoteli 
Slovakia. 
Pozn. Akreditácia bude moţná aj v piatok u riaditeľa preteku, 
v kancelárii preteku na Zimnom štadióne. 

 od 1800 
Slávnostné zahájenie a ţrebovanie v obchodnom centre 
MIRAGE shopping center spojené s občerstvením. 

 

PIATOK 17.12.2010 

od 900 porada rozhodcov na ZŠ 

Tréningy 

700  –  830 juniori+juniorky SR 

845  –  1240 
seniori, seniorky 
športové dvojice 
tanečné páry – seniori, juniori, novices 

Preteky 

1300  –  1445 KP juniori+juniorky SR 

1500  –  2000 
KP seniori, seniorky 
KP športové dvojice 
KP tanečné páry – seniori, juniori, novices 

2000  –  2200 VJ juniori+juniorky SR 

 
 

SOBOTA 18.12.2010 

Tréningy 
  

700  –  1215 
seniori, seniorky 
športové dvojice 
tanečné páry – seniori, juniori, novices 

Preteky 
  

1230  –  1745 
VJ seniori, seniorky 
VJ športové dvojice 
VJ tanečné páry – seniori, juniori, novices 

1815  –  1900 Slávnostné vyhlásenie výsledkov 

 
Výsledky budú zverejnené do 20min. po skončení pretekov 
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Vitajte v Ţiline! 
 

 ŢILINA je metropolou severozápadného Slovenska, mestom na sútoku troch riek 
– Váhu, Kysuce a Rajčianky a štvrtým najväčším mestom Slovenskej republiky.  Je 
sídlom Ţilinského samosprávneho kraja a bránou do regiónu Horné Povaţie.  

V súčasnosti mesto preţíva dynamický rozvoj, ktorý akcelerovala investícia KIA 
Motors Slovakia. Mesto však nie je len centrom automobilovej výroby, ale spolu s 

regiónom Horné Povaţie zaujímavou turistickou destináciou. Sídli tu Ţilinská univerzita a od roku 
2008 Ţilinská diecéza. V poslednom období vzrastá záujem o mesto ako o centrum seminárneho a 
konferenčného cestovného ruchu. 

Prvá písomná zmienka o území mesta Ţiliny je z roku 1208. V listine nitrianskeho ţupana Tomáša 
sa spomína pod názvom „terra de Selinan“ (zem Ţiliňany). V miestnej časti Dolné Rudiny sa 
nachádza najstaršia architektonická pamiatka na území Ţiliny a najstaršia stavba svojho druhu 
na severozápadnom Slovensku  – Kostol sv. Štefana kráľa, ktorého začiatky siahajú do 13. 
storočia. Rok 2008 bol rokom osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o meste. 

Historické srdce mesta tvorí Mariánske námestie, ktoré bolo v roku 1987 vyhlásené za Mestskú 
pamiatkovú rezerváciu. Vďaka štvorcovému pôdorysu a arkádam vytvára neopakovateľnú 
atmosféru, jedinečnú svojho druhu na Slovensku. S námestím sa spája veľa legiend, napríklad o 
prepojení objektov na námestí podzemnými chodbami. Neoficiálnym logom mesta je pohľad z 
Námestia A. Hlinku na Kostol Najsvätejšej Trojice (Katedrálny chrám) s balustrádou. Centrom mesta 
prechádza jedna z najdlhších a najkrajších peších zón na Slovensku s mnoţstvom reštaurácií a 
štýlových kaviarničiek. Počas celého roka sa 
v meste konajú viaceré kultúrne, športové 
a spoločenské podujatia, napr. Carneval 
Slovakia Ţilina, Jarná cena Ţiliny, 
Staromestské slávnosti, Ţilinská svätojánska 
noc, Jašidielňa, Ţilinské dni zdravia, Ţilinský 
literárny festival, Stredoveký deň a mnohé 
iné. 

 
 
 

Ing. Katarína Smutná 
riaditeľ pretekov 

3nationals2011@gmail.com 
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