
Krasokorčuliarský CAMP Košice 2013 – CROW ARÉNA 

 

 
Termín konania:  CAMP I: 16. 6. – 21. 6. 2013  

CAMP II: 23. 6. – 28. 6. 2013  
 
 
Miesto konania:   
Crow arena s.r.o. 
Kavečianska cesta 1113/1, 040 01 Košice – Sever 
www.crowarena.sk 
GPS: 48°44'30.0722258ʺN 

 21°14'47.657547ʺN 
 
Ubytovanie:   
City Hotel Košice  
Vodárenská 646/6, 040 01 Košice - Sever  (5 min. peši) 
www.cityhotelkosice.sk 
GPS: 48°44'29.4863997ʺN 

 21°15'16.3550377ʺE 
 
 

Hotel Štadión 
Lokomotíva a.s.  Čermeľská 1, 040 01 Košice, SR (5 min. peši) 
www.lokomotiva.sk 
GPS: 48°44'26.48ʺN 

 21°14'36.15ʺE 
  

http://www.cityhotelkosice.sk/
http://www.lokomotiva.sk/


 
 
Penzión IVVL 
 esta pod  radovo  802/13 041 77 Košice  (5 min. peši) 

www.ivvl.sk 

GPS: 48°44'42.88ʺN 
 21°14'46.34ʺE 

 

 
http://maps.google.sk/maps?hl=sk&tab=ll   

 
 
Ceny: 
Ľad:  ľad 1. skupina -   145,- €  

ľad 2., 3. a 4. skupina -  125,- € 
 
 

Ubytovanie so stravou:  
155,- €... 

ubytovanie v City Hotely + plná penzia (raňajky, obed, večera) 
140,- €... 

ubytovanie v  otely  Štadión + plná penzia (raňajky, obed, večera) 
140,- €... 

ubytovanie v Penzióne IVVL + plná penzia (raňajky, obed, večera),  
 
Stravovanie v hotely  ity, raňajky v mieste ubytovania. 
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http://www.ivvl.sk/
http://maps.google.sk/maps?hl=sk&tab=ll


Hlavný tréner na ľade:   
Alexey V A S I L E V S K I Y – tréner, choreograf - jeho terajším pôsobiskom je 

Praha 
 

Trénerka športová gymnastika a strečingu:   
Ľubica V A R G O V Á – zodpovedná za príprav  športových gymnastov na OŠG 

Košice 

Tréneri tanca:  
Peter V I D A Š I Č, Miroslava S E K A N I N O V Á – www.tkellegance.sk  
 
Ďalší tréneri na ľade:  
p. Ž i d e k,  p. T ö c z i k o v á,  p. L i p č á k o v á (Camp II),  p. F r a n k o v á    
 
V cene ľadu je zahrnuté:  
- 3-fázový tréning na ľade pre 1.skupinu  
- 2-fázový tréning na ľade pre 2., 3. a 4. skupinu  
- 1x denne (okrem piatku) tanec pre všetky sk piny  
- 1x denne gymnastika pre všetky sk piny  
- 2 bezplatné tréningové jednotky denne, ktorú si b dú môcť tréneri 
doobjednať . 

 
Tréningová jednotka: 45 min. 
 
Ďalšie benefity: 

- možnosť objednania pohybovej choreografie tanečnými trénermi 
zabezpeč júcimi sústredenie 

- celý tréningový proces/program v priestoroch zimného štadióna – nové 
priestory telocvične, klziska, rešta rácie a regeneračnej zóny 

- v prípade neúčasti vlastného trénera, možnosť individ álnej dohody s 
trénermi na sústredení  

 
Organizátor:  
SPORTEVENT KOŠICE,  ol byho 12, 04001 Košice-J h, Slovenská rep blika 
Kontakt: 
e-mail:  sportevent.kosice@gmail.com 
Miroslav  riňák   tel. +421905606873 
Slavka Grinčová tel. +421905362119 

- v prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať 
 
Informácie: Prihlásený pretekár b de zaradený do zoznam  zá jemcov.  
Potvrdenie účasti prebehne po zaplatení účastníckeho poplatk .   

http://www.tkellegance.sk/


 
V cene nie je zahrnuté: poistenie účastníkov  
 
Otvorenie CAMP I: nedeľa 16. 6. 2013 príchod po 16.00 hod  
Ukončenie CAMP I: piatok 21. 6. 2013 obedom  
Začína sa raňajkami a končí sa obedom.  
Otvorenie CAMP II: nedeľa 23. 6. 2013 príchod po 16.00 hod 
Ukončenie CAMP II: piatok 28. 6. 2013 obedom  
Začína sa raňajkami a končí sa obedom. 
 
Prihlášky: do 31.5.2013  
Na adresu  sportevent.kosice@gmail.com 
 
Platba: do 31.5.2013 
preveďte prevodným príkazom na číslo účt : 3118907656/0200  
v správe pre prijímateľa  veďte ˂meno pretekára˃   
 
Upozornenie:  
Účastníci prihlásením sa na toto sústredenie berú na vedomie, že  sporiadateľ 
nezodpovedá za možné zranenie. Každý účastník m sí mať so sebo  zdravotné 
poistenie, ktoré je platné na území SR. Účasť na tejto akcii je na vlastné 
nebezpečenstvo.  
 
Všeobecne:  
Pretekári b dú rozdelení do štyroch sk pín podľa výkonnosti. Počet korč liarov 
je limitovaný. 
1. sk pina max 13 korč liarov  
2. skupina max 18 korč liarov  
3. skupina max 23 korč liarov  
4. sk pina max 25 korč liarov  
 
 

mailto:sportevent.kosice@gmail.com

