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na 
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 „Cena Slovenského raja”  

v krasokorčuľovaní   
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R O Z P I S  

34. ročníka Ceny Slovenského raja  
v krasokorčuľovaní  

A. Všeobecné ustanovenia  
 
Usporiadateľ:   Krasokorčuliarsky klub Spišská Nová Ves  
 
Dátum konania:   27.03.2010  
 
Miesto konania:   Zimný štadión, ul. T.Vansovej, Spišská Nová Ves  
 
Riaditeľ pretekov:   Ing. Nadežda Kešeľaková, Dunajská 33 / 16  

052 01 Spišská Nová Ves, č. tel. 0918 247 131  
e-mail: nkeselakova@zoznam.sk  

 
Organizačný pracovník:  František Geleta, Javorová 11  

052 01 Spišská Nová Ves, č. t. 0911 423 902  
e-mail: geleta.frantisek@zsr.sk  

 
Kancelária Pretekov:  Zimný štadión, ul. T.Vansovej, Spišská Nová Ves  
 
Prihlášky:    Menovité prihlášky na predpísanom tlačive a náplň KP a VJ  

zašlite na adresu riaditeľa pretekov do 19.03.2010.  
Do prihlášky uveďte zástupcu klubu, ktorý sa zúčastní na  
žrebovaní a e-mailovú adresu na potvrdenie prihlášky.  

 
Potvrdenie prihlášok:  Usporiadateľ potvrdí účasť do 23.03.2010.  
 
Ubytovanie:  Usporiadateľ zabezpečuje ubytovanie len pre nominovaných 

rozhodcov.  
Pretekári, sprievodné osoby a tréneri si ho zabezpečujú sami.  
Doporučujeme:  
Hotel ŠPORT, Zimný štadión www.hotel-sport.sk  
Hotel PREVEZA, Za Hornádom 12 www.hotel-preveza.sk  
Park Hotel Centrum, Zimná 34 
www.hotelsite.sk/sk/parkhotelcentrum/  

 
Úhrada:    Pozvaným činovníkom budú hradené náklady podľa smernice  

SKrZ. Ostatní účastníci na vlastné náklady.  
 
Štartovné:    Staršie a mladšie žiačky – 15 €, ostatní – 10 €. Štartovné je  

potrebné uhradiť do 24.03.2010 na účet: 513217053 / 7500  



Pri úhrade je potrebné uviesť priezvisko, resp. klub.  
 
Podmienky účasti:  * Registračný preukaz platný pre sezónu 2009/2010  

* Platná lekárska prehliadka nie staršia ako 12 mesiacov  
* zaplatené štartovné 

 
Upozornenie:   Na žrebovaní v prípade neprítomnosti pretekára musí  

byť prítomný zástupca klubu, resp. potvrdená účasť do 
25.03. 2010!  

 
Odhlášky:    Odhlásiť pretekára je možné iba do 25.03.2010 do 19,00.  

Po tomto termíne štartovné nevraciame.  
 
Informácie:   Poskytne riaditeľ pretekov alebo organizačný pracovník.  
 
Zdravotná služba:   Bude zabezpečená na zimnom štadióne .  
 

B. Technické ustanovenia  
 
Pravidlá pretekov:  Súťaží sa podľa pravidiel ISU, SKrZ a ustanovení tohto  

rozpisu.  
 
Krátky program:   Podľa pravidiel SKrZ platných pre sezónu 2009/2010.  
 
Voľná jazda:   Podľa pravidiel SKrZ platných pre sezónu 2009/2010.  
 
Rozsah pretekov:  * Staršie žiačky   * staršie nádeje dievčatá  

* Mladšie žiačky   * mladšie nádeje dievčatá  
*Staršie nádeje chlapci * mladšie nádeje chlapci  

 
Výpočty:    Novým systémom hodnotenia: juniorky až nádeje  
 
Hudba:  Bude reprodukovaná CD prehrávačom. CD musia byť 

označené menom, priezviskom, kategóriou a názvom klubu!  
.  

C. Záverečné ustanovenia 
 

Ceny:  Prví traja v každej kategórii obdržia vecné ceny a všetci 
účastníci diplomy.  

 
Námietky: Možno podať písomne s vkladom 20 € riaditeľovi pretekov  

15 minút po skončení každej kategórie. V prípade 
zamietnutia, vklad prepadá v prospech usporiadateľa.  

 
Upozornenie:  Žrebovať sa budú iba pretekári so zaplateným  

štartovným.  
 



 
Všeobecné:  Súťaž je započítaná do SP pri splnení všetkých podmienok. 

Každý klub má právo prihlásiť do každej kategórie 2 
pretekárov a ďalších 2 náhradníkov v poradí ako ich máme 
prihlásiť.  

 
Iné:  Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť časový rozpis podľa 

počtu prihlásených pretekárov ! 
 

D. Časový harmonogram 
 
Piatok – 26.03.2010 :  18:00 Prezentácia a žrebovanie – Hotel ŠPORT -Zimný štadión  

/všetky kategórie/  
 

19:30 Porada rozhodcov / Hotel ŠPORT – Zimný štadión  
 
Sobota – 27.03.2010 :  7:00 – 8:00 KP Mladšie žiačky  

8:15 – 9:45 KP Staršie žiačky  
10:00 -12:00 VJ SN dievčatá  
12:15 -12:45 VJ SN chlapci  

 
Vyhlásenie výsledkov staršie nádeje dievčatá, chlapci ( mimo ľadovú plochu )  

 
12:45 -14:45 VJ MN dievčatá  
15:00 -15:30 VJ MN chlapci  

 
Vyhlásenie výsledkov mladšie nádeje dievčatá, chlapci ( mimo ľadovú plochu )  
 

15:30 -17:00 VJ Mladšie žiačky  
17:00 -19:00 VJ Staršie žiačky  

 
Vyhlásenie výsledkov mladšie, staršie žiačky ( mimo ľadovú plochu )  
 

Slávnostné ukončenie pretekov 
 
Hodnotiaca porada rozhodcov – po ukončení každej súťaže.  
 
 
Rozpis schválený dňa 2.3.2010      Ing. Nadežda Kešeľaková  
  Mgr. Helena Zamborská        riaditeľ pretekov  
          TK VV SKrZ  
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