
 

 

IV. Predbežný časový rozpis: 

 

Sobota, 12.02.2011:    

 

 8,00  –   9,00  IK C 

   9,00  –   9,45  IK B 

          10,00  – 11,15  Hviezdičky 

          11,15                  Vyhlásenie výsledkov 

          12,00 -  15,30  VJ Staršie nádeje dievčatá 

          15,45 -  17,45  KP Mladšie ţiačky 

          18,00 -  18,30  VJ Mladšie nádeje chlapci 

          18,30 – 19,00  VJ Staršie nádeje chlapci 

          19,00 – 20,30  KP Staršie ţiačky 

          20,30 – 21,30   KP Juniorky 

 

Nedeľa, 13.02.2011:     
 

 7,00 -   9,00  VJ Mladšie ţiačky 

 9,15 - 10,45  VJ Staršie ţiačky 

          11,00 - 14,00  VJ Mladšie nádeje dievčatá 

          14,15 – 15,45  VJ Juniorky 

             
 

 

 

Hodnotiaca porada rozhodcov – po ukončení kaţdej súťaţe:. 
 

 

 

                      
 

 

 

                          
                                                     

Schválené dňa:  27.12.2010                                     Mgr. Mária Lörinčíková 

ŠTK VV SKrZ                     riaditeľ pretekov                                                   
                                 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

 

 

 

 

 

     
                   
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Všeobecné ustanovenia 

 

  

XXIX. ročník Veľkej ceny Zvolena 

 

Vás pozýva na 

XXIX. ročník 

 

 

 

 

12.02.2011 – 13.02.2011          

Zimný štadión vo Zvolene 

 



 

Usporiadateľ:                 Krasokorčuliarsky klub Zvolen 
Dátum konania:             12.02.2011 – 13.02.2011 

Miesto konania:             Zimný štadión, Pod Dráhami 2292,  Zvolen 

Riaditeľ pretekov:         Mgr. Mária Lörinčíková,  Nám. Slobody 20, 960 01 Zvolen 

                                         mobil:  0903 273 543           

                                         e-mail:  lorincikova@krasozv.sk                                                                      

Org. pracovník:             Ivan Kosa, Neresnická cesta 47, 960 01 Zvolen 

                                         mobil:  0903 604 366 

                                         e-mail:  ivan.kosa@kasozv.sk                                          

Prihlášky:                       Menovité prihlášky na predpísanom tlačive s náplňou KP a  

            VJ a lekárskou  prehliadkou zašlite na e-mailovú adresu:       

            zvolen@krasozv.sk   do 02.02.2011 !!!  

            Uveďte aj meno zástupcu za klub a e-mailovú adresu na  

            potvrdenie prihlášky.  

Potvrdenie účasti :         Usporiadateľ zašle potvrdenie prihlášky a časový rozpis 

            do 05.02.2011. 
Ubytovanie:                  Organizátor zabezpečuje ubytovanie iba pre rozhodcov  

            a pozvaných hostí. Ostatní účastníci si zabezpečujú ubytovanie   

                 individuálne. 

              Možnosti ubytovania: 

                                        Penzión ZOLIUM, Pod Dráhami 2292/21, Zvolen, tel. 045/532 53 34 

                                        Turistická ubytovňa BAREPO, mob.: 0905 836 642 

                                        Mail: batka@slovanet.sk 

                                        www.kamdomesta.sk/zvolen/ubytovanie/        
Úhrada:              Pozvaným činovníkom budú hradené náklady podľa smerníc 

            SKrZ. Ostatní účastníci na vlastné náklady! 

Štartovné :              Platí sa vopred na číslo účtu: 6606751009/1111 do 08.02.2011. 

                                         V správe pre prijímateľa uviesť názov klubu. 

            Kategórie juniorky, staršie a mladšie ţiačky – 40,- € 

            Kategórie nádeje a interpretačné korčuľovanie – 30,- € 

            Kategória hviezdičky – 20.- € 

                V prípade nezaplatenia do termínu s pretekárom nepočítame! 

            Štartovné uhrádzajte za jednotlivé kluby spoločne, neplaťte 

            jednotlivo !!! Ďakujeme. 

Podmienky účasti:      * Registračný preukaz platný na sezónu 2010/2011 

         * Platná lekárska prehliadka nie staršia ako 12 mesiacov  

         * Zaplatené štartovné  

Upozornenie:                  Ţrebovať sa budú iba pretekári so zaplateným štartovným  

            a to za účasti  rozhodcu dňa 10.02.2011 o 19,00 hod.               

Odhlášky:              Odhlásiť pretekára je možné iba do 10.02.2011 do 16,00 hod. 

            Po tomto termíne štartovné nevraciame! 
Informácie:                    Poskytne riaditeľ pretekov alebo organizačný pracovník. 

 

 

 

 

 

 

II. Technické ustanovenia: 
 

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

 

Kategórie:                            nádeje mladšie dievčatá, chlapci 

                                              nádeje staršie  dievčatá, chlapci 

                                              mladšie žiačky 

                                              staršie žiačky 

      juniorky  

      IK B   

                                              IK C 

      Hviezdičky 

 

 Výpočty:             Novým systémom hodnotenia: juniorky, ţiaci a nádeje. 

           Starým systémom OBO: IK a hviezdičky 

                                               
Krátky program: Podľa pravidiel ISU a SKrZ platné pre sezónu 2010/2011          

 

Voľná jazda: Podľa pravidiel  ISU a SKrZ platné pre sezónu 2010/2011 

 

Reprodukcia hudby: CD prehrávač.  Ţiadame hudby označiť –  meno,  klub,  

 kategória, KP, VJ. 

.  

 

III. Záverečné ustanovenie: 
 

Ceny:            Prví traja v kaţdej kategórii obdrţia vecné ceny a všetci účastníci diplomy. 

 

Námietky:    Moţno podať písomne s vkladom  50,- €  riaditeľovi pretekov do 15 minút   

                      po skončení kaţdej kategórie. V prípade zamietnutia, vklad prepadá 

                      v prospech usporiadateľa. 

 

Iné:             Súťaţ je započítaná do SP pri splnení všetkých podmienok. 
        Oddiel/klub môţe prihlásiť do kaţdej kategórie dvoch 

        pretekárov a ďalších ako náhradníkov a to v poradí ako 

        ich má organizátor  akceptovať. 

        Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť časový rozpis      

         podľa počtu prihlásených pretekárov !  

        Upravený rozpis bude zverejnený po uzávierke prihlášok. 
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