
 

 

HK NITRA KRASO 

Zimný štadión HK ARDO Nitra, Jesenského 2 
949 01 Nitra 

Rozpis 

38. ročníka   Veľkej ceny Nitry 6. – 7. 3. 2010 

1. Všeobecné ustanovenia 
 

Usporiadateľ:    HK Nitra Kraso 

Miesto konania:   ZŠ Nitra – Jesenského 2  

Dátum konania:   6. – 7. marec 2010  

Riaditeľ pretekov:   Ing. Ľubomír Frišo, mobil. 0905 644 330, krasonitra@email.cz 

Organizačný pracovník:  Andrej Štefanka, mobil. 0905 870 538 

Ing.Peter Mušinský, mobil. 0905 788 474,  velkacenanitry@gmail.com 

 

Kancelária pretekov:   ZŠ Nitra,  

 

Prihlášky:  Menovité prihlášky na predpísanom tlačive treba zaslať do 28.2.2010  

e-mailom na : velkacenanitry@gmail.com a kópiu 

na:  krasonitra@email.cz  Spolu  s prihláškou treba zaslať aj  

plánovanú náplň  KP a VJ. Plánovanú náplň zasielajú len tí pretekári, 

ktorí sa súťaže zúčastňujú prvýkrát resp. u ktorých došlo k zmene náplne 

VJ alebo KP. 

V  prípade neúčasti na žrebovaní, poslať kópiu preukazu a lekárskej 

prehliadky emailom. Povinne treba uviesť meno zástupcu klubu, ktorý 

sa zúčastní na žrebovaní. 

 

Ubytovanie a úhrada:  Pozvaným činovníkom bude ubytovanie zabezpečené a hradené podľa 

smerníc SKrZ.  

Ostatní účastníci :  OKO centrum : Hotel - reštaurácia  

(www.oko-centrum.sk) 

Izby sú  k dispozícii od piatku do nedele . Ubytovaní ,  si v nedeľu  nemusia brať so sebou veci , stačí po 

súťaži . Pri objednávaní treba oznámiť, že ste účastníci Veľkej ceny. 

V sobotu (cca o 19:30) sú účastníci pretekov pozvaní na KRASO PARTY  v hoteli OKO . Vstup voľný .

  

Štartovné:   Platí sa vopred bankovým prevodom  na č. účtu: 4006489466/7500, 

najneskôr do 3.3.2010. Do správy pre príjmateľa uveďte názov klubu . 

  Juniorky - ml. žiačky 15,-€;  nádeje a inter. korčuľovanie  10,-€.  

  V prípade nezaplatenia pretekára nevyžrebujeme !  

 

Podmienky  účasti:    Platný registračný preukaz na sezónu 2009/2010 a lekárska prehliadka nie 

staršia ako 12 mesiacov.  

 

Zdravotník:    Bliklingová Valika 

 

Informácie:    p. Frišo Ľubomír  0905 644 330 , p.Andrej Štefanka, 0905 870 538 

 

Upozornenie:  Pretekár klubu, ktorý osobne alebo prostredníctvom zástupcu klubu pri 

prezentácii nesplní požadované podmienky (preukaz pretekára, lekárska 

prehliadka, zaplatené štartovné), nebude vyžrebovaný. Každý štartuje na 

vlastnú zodpovednosť !  

 

Potvrdenie účasti:  Usporiadateľ potvrdí elektronickou poštou účasť pretekárov a upravený 

časový rozpis do 3.3.2010. 

 

Odhlásenie účasti:  Odhlásiť pretekára je možné iba do 4.3.2010 do 20:00, po tomto termíne 

štartovné prepadá v prospech usporiadateľa. 
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HK NITRA KRASO 

Zimný štadión HK ARDO Nitra, Jesenského 2 
949 01 Nitra 

2. Technické ustanovenia 
Predpis:    Súťaží sa podľa pravidiel ISU, SKrZ a ustanovení tohto rozpisu. 

Rozsah pretekov:   juniorky 

ml. žiačky 

staršie  nádeje -  chlapci,   dievčatá 

mladšie  nádeje chlapci ,  dievčatá  

interpretačné korčuľovanie B , C         

 

Výpočty:    Nový systém hodnotenia: juniorky – mladšie nádeje 

Starý systém hodnotenia – interpretačné korčuľovanie. 

 

Krátky program:   Podľa pravidiel ISU a SKrZ platných pre sezónu 2009/2010 

Voľné jazdy:    Podľa pravidiel ISU a SKrZ platných pre sezónu 2009/2010. 

Hudba:    CD prehrávač. Nahrávky musia byť riadne označené. 

 

3.  Záverečné stanovenia 
 

Námietky:  Podať písomne s vkladom 34,-€  do 15 min. po ukončení každej kategórie 

riaditeľovi pretekov. V prípade zamietnutia vklad prepadá v prospech 

usporiadateľa. 

 

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

diplomy. 

 

Upozornenie:  Preteky sa započítavajú do Slovenského pohára pri splnení všetkých 

podmienok. 

 

Iné:     Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť časový rozpis podľa počtu  

prihlásených pretekárov. 

4. Časový rozpis 

Piatok 5.3.2010: 18:00 – 18:30  prezentácia – OKO centrum 

     18:30  žrebovanie všetkých kategórií  

     19:30   porada rozhodcov 

 

Sobota 6.3.2010:   7:15 –   8:45 VJ  IK C 

     9:20 – 13:45 VJ staršie nádeje dievčatá 

   14:10 – 15:40 KP mladšie žiačky 

   15:45 – 19:00 VJ mladšie nádeje dievčatá 

   19:20 – 20:30  KP juniorky 

   20:30 – 21:00 VJ  IK B 

 

Nedeľa 7.3.2010:   7:00 –   9:00 VJ mladšie žiačky  

     9:00 –   9:45 VJ mladšie nádeje chlapci 

   10:00 – 10:45  tréning A mužstva hokejistov 

   11:15 – 12:15 VJ staršie nádeje chlapci 

   12:15 – 13:35 VJ juniorky  

 

 

Rozpis schválený dňa 12.2.2010 

Mgr.Helena Zamborská      Ing. Ľubomír Frišo 

  TK VV SKrZ       riaditeľ pretekov 

 

 

 


