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Zásady tvorby Športového kalendára 

1. Technická  komisia  pripraví  návrh  termínov  pretekov  Slovenského  pohára  na  nastávajúcu  sezónu       

a Výkonný výbor po schválení zverejní tieto termíny do 1.3. pred sezónou. Pokiaľ Výkonný výbor SkrZ 

nevyhlási do 1.3. termíny pre pohárové preteky, môžu sa oddiely prihlasovať na vlastné termíny. 

2. Do  31.3.  zašle  uchádzač  (kolektívny  člen  SKrZ)  o organizovanie  aktivity  SKrZ  vyplnený     formulár 
 Prihláška organizátora aktivity SKrZ Technickej komisii SKrZ a v kópii na sekretariát SKrZ. V prihláške 

uchádzač uvedie aj alternatívny termín(-y) konania pretekov, ak je takýto možný. 

3. Pri tvorbe Športového kalendára TK prihliada na ISU súťaže (juniorské a seniorské). 
4. Technická komisia eviduje organizátorov k termínom v dokumente Športový kalendár a aktuálnu verziu 

zverejňuje na www.kraso.sk 

5. Technická komisia do 30.4. spracuje prihlášky a zapíše žiadané termíny do Športového kalendára 

nasledovne: 

6. Prednosť majú Majstrovské súťaže a testy výkonnosti SKrZ. 
7. V prípade stretu dvoch a viacerých žiadostí na rovnaký termín (aj s prihliadnutím na alternatívny termín) 

vyzve Technická komisia zúčastnené kluby o dohodu uchádzačov na iný termín. 

8. V prípade nedohody uchádzačov na iný termín je možné zorganizovať aktivitu SKrZ v rovnaký termín len 

za podmienky: 

a) súhlasu oboch zúčastnených strán, a zároveň 

b) súhlasu Rozhodcovskej komisie SKrZ 

9. V prípade nedohody podľa bodu 8, rozhodne Technická komisia najneskôr do 30.6., ktorý uchádzač bude 

aktivitu organizovať s prihliadnutím najmä na rozsah preteku, dobré meno a skúsenosti organizátora, 

komfort účastníkov, tradíciu a výšku štartovného. Tieto budú členmi TK hodnotené podľa nasledujúceho 

kľúča: 

Štatút klubu 

Riadny člen SkrZ 5b 

Dočasný člen SkrZ 0b 

Množstvo organiyovaných  pohárových kategórií (vrátane basic): 

10 1b 

12 - 13 3b 

14 a viac 5b 

Tradícia - ročník organizovaného preteku 

1. 1b 

2.-4. 5b 

5.-10. 10b 

11.-20. 15b 

21 a viac 20b 

Ubytovanie pre činovníkov kat.min.*** 8b 

Ubytovanie v minulom ročníku nevyhovujúce -5b 

Teplá strava pre činovníkov-na ZŠ 8b 

Počet aktívnych registrovaných pretekárov uchádzača k dátumu žiadosti: 

do 3 1b 

4-6 3b 

7-10 5b 

11-15 7b 

16 a viac 10b 
 

 

Vypracovali: členovia TK Ing.Jozef Beständig 

           predseda VV SKrZ 

http://www.kraso.sk/wp-content/uploads/2017/03/Prihl%C3%A1%C5%A1ka-org-aktivity-SKrZ-pretek-SP_testy_MSR-1.doc
http://www.kraso.sk/

