SLOVENSKÝ KRASOKORČULIARSKY ZVÄZ
SLOVAK FIGURE SKATING ASSOCIATION
Záhradnícka 96, 821 08 Bratislava 2, Slovakia

Vec: Pozvánka na seminár a školenie technických špecialistov pre sólové disciplíny
Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár technických špecialistov II. a III. stupňa zameraný na
potvrdenie platných tried podľa novej akreditácie, taktiež na obnovenie licencie technického
špecialistu /na dve sezóny/ a pre nových záujemcov o vykonávanie činnosti technického špecialistu
pre kategóriu sólových disciplín.
V prípade neúčasti na seminári, nebude možnosť vykonávať funkciu technického špecialistu
(príp. asistenta technického špecialistu) v nasledujúcej sezóne 2011/2012.

1/

Prihlášky na seminár treba zaslať do 10.08.2011 Monike Kuštárovej na adresu:
monika.kustarova@gmail.com a v kópii na adresu: skrz@sztk.sk

2/

Poplatok je potrebné zaslať na č.účtu 1788279653/0200 a do správy pre prijímateľa uviesť
meno a priezvisko
účastníci seminára ‐ poplatok 30 €
variabilný symbol 022011
účastníci školenia
‐ poplatok 50 €
variabilný symbol 032011
•

V prípade, že poplatky nepokryjú náklady, rozdiel bude rozpočítaný na účastníkov akcie
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Termín úhrady poplatku je do 15.08.2011

4/

Účasť na seminári je na vlastné náklady

5/

Podmienkou účasti na seminári je pri prezentácii predloženie registračného preukazu
SKrZ a platného trénerského preukazu s novou licenciou

6/

Po úspešnom ukončení seminára / školenia obdržia všetci účastníci certifikát TŠ pre kategóriu
sólových disciplín

Termín konania:
Miesto konania:
Cena ubytovania:

Organizátor:
Garanti:

26. – 28. august 2011
Ružomberok, penzión Vila Gross (Pod Paračkou 62, 034 95 Likavka, tel.
kontakt: 044/ 432 01 95 ) a zimný štadión v Ružomberku
jednoposteľová izba – 21,00,‐ € noc/osoba
dvojposteľová izba – 18,50,‐ € noc/osoba
Ubytovanie si zabezpečuje každý záujemca individuálne.
TMK v spolupráci s VV SKrZ
Mgr. Monika Kuštárová, Ing. Zuzana Drnzíková
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SLOVENSKÝ KRASOKORČULIARSKY ZVÄZ
SLOVAK FIGURE SKATING ASSOCIATION
Záhradnícka 96, 821 08 Bratislava 2, Slovakia

Program seminára:
Piatok
18:00
18:30 – 20:00
Sobota
08:00 – 20:00

Nedeľa
09:00 – 12:00
13:00 – 14:00
15:00 – 16:15
16:15 – 17:00

Prezentácia a otvorenie, organizačné pokyny
Zmeny v novom systéme hodnotenia

Prvky v kategórii nádejí a ml. žiactva v sezóne 2010/2011
Prvky v kategórii st. žiactva, juniorov a seniorov v sezóne 2010/2011
Výklad pravidiel, stupne obťažnosti prvkov
Súťažný poriadok a smernice
Praktické ukážky, simulácia preteku, hodnotenie prvkov
Analýza ohodnotení prvkov
Simulácia pretekov

Praktické skúšky (budú prebiehať v penzióne vo forme simulovaného preteku)
Previerky KP (písomné skúšky – budú prebiehať na ZŠ počas previerok repre)
Previerky VJ (písomné skúšky – budú prebiehať na ZŠ počas previerok repre)
Vyhodnotenie + záver + záverečná diskusia

za TMK
Mgr. Monika Kuštárová
zodpovedná za školenie

Bratislave dňa 27.07.2011
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