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I. Všeobecné ustanovenia 

 
Usporiadateľ: Krasokorčuliarsky klub Trnava 

Miesto konania: Mestský zimný štadión Trnava 

Dátum konania: 13. 3. – 14. 3. 2010 

Riaditeľ pretekov: Ing. Miroslav Vitek 
 mobil: 0903 229 144  
 e-mail: miroslav@ekotherma.sk 

Organizačný pracovník: Denisa Jankovičová  
  mobil: 0903 640 990 
 e-mail:   predseda@kraso-trnava.sk 

Prihlášky: Menovité prihlášky na predpísanom tlačive zašlite e-mailom na 
adresu organizačného pracovníka pretekov najneskôr            
do 2. 3. 2010. Spolu s prihláškou treba zaslať plánovanú náplň 
KP a VJ. Do prihlášky uveďte meno zástupcu za klub. 

Potvrdenie účasti: Usporiadateľ potvrdí účasť do 5. 3. 2010. Súčasne bude 
zaslaný presný časový rozpis. 

Ubytovanie: Usporiadateľ zabezpečuje ubytovanie len pre nominovaných 
rozhodcov. 

 Pretekári, sprievodné osoby a tréneri si ho zabezpečujú sami. 
   

Úhrada: Pozvaným rozhodcom budú hradené náklady podľa smerníc 
SKrZ. Ostatní účastníci na vlastné náklady. 

Štartovné: Za každého pretekára v kategóriách seniori, juniori, starší 
a mladší žiaci 15,- €. V kategóriách nádejí, interpretačného 
korčuľovania a začiatočníkov 10,- €. 

 Štartovné treba zaplatiť do 8. 3.  2010 prevodným príkazom na 
číslo účtu:    ČSOB Trnava, č.ú. 4001731444/7500, uviesť 
názov klubu alebo priezvisko pretekára 

Informácie: Podá riaditeľ pretekov, organizačný pracovník. 

Podmienky účasti: Platný registračný preukaz na sezónu 2009/2010, lekárska 
prehliadka nie staršie ako 12 mesiacov.  

Odhlášky: Odhlásiť pretekára je možné do 11. 3. 2010.  

Zdravotná sluţba: Martina Čaplová 
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II. Technické ustanovenia 

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

 
Kategórie: seniorky 
 juniorky, juniori 
 staršie žiačky, starší žiaci 
 mladšie žiačky, mladší žiaci 
 staršie nádeje dievčatá, chlapci                 
 mladšie nádeje dievčatá, chlapci 
 interpretačné korčuľovanie B  
 interpretačné korčuľovanie C  
 začiatočníci 
 
Krátky program: Podľa pravidiel SKrZ platných pre sezónu 2009/2010. 
 
Voľná jazda: Podľa pravidiel SKrZ platných pre sezónu 2009/2010.  
 
Hudba: Bude reprodukovaná CD prehrávačom. CD musia byť presne 

označené menom pretekára, kategóriou a názvom klubu. 
 

 
 
III. Záverečné ustanovenia 
 

Ceny: Prví traja v každej kategórii obdržia poháre a všetci účastníci           
pamätné medaily a tričká. Vyhodnotenie bude 30 min. po 
ukončení kategórie vo VIP-ke ZŠ. 

 
Námietky: Možno podať písomne s vkladom 20,- € 15 min. po ukončení 

každej kategórie riaditeľovi pretekov. V prípade zamietnutia 
vklad prepadá v prospech usporiadateľa.  

 
Upozornenie: Ţrebovať sa budú iba pretekári so zaplateným štartovným.  
 
Všeobecne: Preteky budú započítané do Slovenského pohára pri splnení 

všetkých podmienok.  
 
Iné: Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť časový rozpis podľa 

počtu prihlásených pretekárov. 
Dňa 13. 3. 2010 o 21:00 hod. sa vo VIP-ke uskutoční 
slávnostný banket pre pozvaných hostí, rozhodcov a zástupcov 
klubov pri príležitosti 50. výročia krasokorčuľovania v 
Trnave 

 

 

 



IV. Časový rozpis 
 

 

 

 

 

Rozpis schválený dňa 14.2.2010   
         Mgr. Helena Zamborská 

             TK VV SKrZ                 Miroslav Vitek  

        riaditeľ pretekov 


