Správa o činnosti VZŽ
Technická komisia pracovala v zložení: Mgr. Janka Schmidová – mala na starosti
výkonnostné testy a rozhodcovský systém na preteky SP , Mgr. Helena Zamborská ‐ bola
zodpovedná za slovenský pohár a registráciu, Mgr. Iveta Benzová – bola zodpovedná za
rozhodcov.
TK pracovala na základe plánu zasadnutí. Riešila svoje úlohy pravidelne počas sezóny a to e‐
mailovou komunikáciou, ale aj osobnými stretnutiami počas súťaží. Zo svojich zasadnutí
vypracovala zápisnice, ktoré sú uložené na webovej stránke SkrZ.
TK riešila počas svojich zasadnutí :
‐ registráciu členov SKrZ, prestupy a hosťovania
‐ pripravila nomináciu rozhodcov, technických kontrolórov na SP, M‐SR a tiež na ME, MS
a MSJ, JGP, GP, EYOF, MON, TIC, Grand Prix SNP BB, 1st New Year Cup 2013, Four
Continents Figure Skating Championships 2013
‐ riešila mimoriadne prestupy počas sezóny
‐ pripravila školenie a seminár rozhodcov
‐ pripravila športový kalendár
‐ zorganizovala konanie testov
‐ vyhodnocovala pribežne výsledky SP
‐ urobila končené vyhodnotenie výsledkov SP

Registrácia:
V sezóne 2012/2013 bolo zaregistrovaných 636 členov, z toho 388 pretekárov z čoho je 109
nových. Noví členovia boli registrovaní priebežne počas sezóny a bolo ich 22.
Komisia sa zaoberala aj prestupmi ‐ bolo ich 16, z toho 3 mimoriadne a 9 hosťovaní.

Súťaže:
Pretekov SP vo všetkých kategóriách sa zúčastnilo 320 pretekárov. V rámci pohára jednotlivé
kluby zorganizovali 14 pretekov. Do pohára klubov sa zapojilo 24 z 28 klubov. Všetkých súťaží

sa zúčastnilo 6 klubov – FSC Žilina, Kraso Prešov, Krasoklub Žilina, Kraso centrum Košice,
Kraso Trenčín a Iskra Banská Bystrica.
Najviac súťaží mali mladšie nádeje dievčatá – 14, teda na každých pretekoch a samozrejme
bola aj najpočetnejšia kategória 53 dievčat.
Okrem pretekov SP kluby zorganizovali 10 súťaží pre Hviezdičky, 13 súťaží pre Interpretačné
korčuľovanie , 5 súťaží pre začiatočníkov a jedna pre Adult 25+.

Majstrovstvá Slovenska sa organizovali dvakrát. Organizátorom M‐SR juniorov až nádejí bol
KO ŠKP Bratislava, ktorým tu na tomto mieste treba poďakovať za výbornú organizáciu
a priebeh pretekov. Druhé M‐ SR zorganizoval mladý klub – Kraso klub Púchov, ktorým tiež
patrí poďakovanie a určite tieto preteky prispejú k propagácii krasokorčuľovanie v ich meste.
Celkove M‐ SR vo všetkých kategóriách sa zúčastnilo 134 pretekárov z 21 klubov od seniorov
až po IK.
Treba poďakovať všetkým organizátorom pretekov SP, ktorí preteky organizovali. V dnešnej
dobe je stále ťažšie a ťažšie hľadať finančné prostriedky a sponzorov, aby preteky boli
zorganizované na úrovni.

Výkonnostné testy:
Výkonnostné testy sa konali 3x za sezónu – Ružomberok, Nitra, Spišská Nová Ves.
Zúčastnilo sa ich 142 pretekárov, z toho 120 pretekárov robilo nové testy a 22 pretekárov
robilo len doplnok, aby mohli získať nový test. Z celkového počtu pretekárov, ktorí plnili testy
splnilo 112 pretekárov a 8 pretekári nesplnili.
Komisie pracovali v zložení: TC: Adriana Domanská a Karol Schlesinger
TŠ: Monika Kuštárová, Linda Zamborská, Tomáš Kunya
R: Svetlana Bálintová, Lenka Bohunická
Test č. 7 splnilo 50 pretekárov a nesplnili 4
Test č. 6 splnilo 19 pretekárov a nesplnili 0
Test č. 5 splnilo 15 pretekárov a nesplnili 1

Test č. 4 splnilo 15 pretekárov a nesplnili 0
Test č. 3 splnilo 9 pretekárov a nesplnili 2
Test č. 2 splnili 3 pretekári a nesplnili 1
Test č. 1 splnili 1 pretekár

a nesplnili 0

Všetky výkonnostné testy prebehli v poriadku. Úroveň testov – výborná.
Pretekárom neboli odovzdané odznaky, k dispozícií sú len po test č. 6.
Protokoly z testov sú uložené na webovej stránke.
Rozhodcovia:
Počas sezóny 2012/2013 aktívne pôsobilo :
7 ISU rozhodcov
2 medzinárodní
13 rozhodcov s III. kvalifikačným stupňom
6 rozhodcov s II. kvalifikačným stupňom
9 rozhodcov s I. kvalifikačným stupňom
05.‐06.10.2012 sa v Bratislave uskutočnilo školenie a seminár národných rozhodcov.
Na

seminár bolo pozvaných 13 rozhodcov III. kvalifikačného stupňa, 6 rozhodcov II.

kvalifikačného stupňa, 4. rozhodcovia I. kvalifikačného stupňa, spolu 23 rozhodcov. Seminár
absolvovalo spolu 15 rozhodcov, piati rozhodcovia sa prihlásili na zvýšenie kvalifikačného
stupňa a traja sa nezúčastnili na seminári vôbec. Dvaja z nich absolvovali náhradný seminár
22.11.2012 v B. Bystrici.
Školenia rozhodcov v krasokorčuľovaní sa zúčastnilo 10 rozhodcov ‐ I. kvalifikačný stupeň,
dvaja ‐ II. kvalifikačný stupeň a traja rozhodcovia ‐ III. kvalifikačný stupeň, spolu 15
rozhodcov. Všetci úspešne absolvovali záverečné skúšky z teoretickej časti aj špeciálnej časti.
Z novovyškolených rozhodcov sa do rozhodovania aktívne zapojili

Babalová Katarína‐ 2 preteky
Benediková Lucia – 1 pretek
Gáboríková Katarína ‐3 preteky
Mitická Dana ‐1 pretek
Simančíková Andrea‐3 preteky
Janošťáková Diana – 2 preteky
Bäumlová Karin, Hlaváčková Lucia, Kušíková Renata sa aj napriek nominácii na pretekoch SP
nezúčastnili žiadnych pretekov.

Aktivita rozhodcov:
Rozhodcovia sa zúčastnili na :
ME v Zágrebe,
MSJ v Miláne,
MS v Canade,
Štyroch kontinentoch v Osake,
EYOFE v Brašove
MS v synchronizovanom korčuľovaní
ISU JGP – 7 krát
GP – 1 krát
Na 4 medzinárodných pretekov, ktoré organizovali slovenské kluby :
‐ 20 Ondreja Nepelu Trophy,
‐ 5.Tirnavia Edea Ice Cup
‐ Grand Prix SNP v B.Bystrici,
‐ st New Year Cup 2013
Majstrovstvách Slovenka , ‐ Cieszyn, Bratislava, Púchov ‐ 3
Veľkých cenách ‐ 12

Na 3 testoch

Podrobný rozpis o aktivite rozhodcov je na webovej stránke v sekcii TK.
Rozhodcovský systém:
Rozhodcovský systém pracoval počas celej sezóny v poriadku. Pri rozhodcovskom systéme sa
striedali dva tímy. Počas sezóny bolo zakúpených 5 nových slúchatiek , nový statív, 25 m dlhý bubon.
Na SKrZ boli odovzdané dve nefukčné veci a to: tlačiareň HP 1020, statív, ktorý bol zlomený. Ďalej
treba vyzdvihnúť prácu p. Letenaya, ktorý bez nároku na odmenu vytvoril program, ktorý umožňuje
prenos výsledkov na dataprojektor alebo svetelnú kocku resp. na iné počítače v okruhu vnútornej
siete systému.

Spracovala: Janka Schmidová

