
6. ŽILINSKÁ PIRUETA 
Ž I L I N A 

24. - 25. 1. 2015 

 
 

Preteky sú súčasťou 

IARS - International Adult and Recreational Series 
oficiálna stránka série pretekov 

 

P R O P O Z Í C I E 

 

1. Všeobecné ustanovenia 
 
Usporiadateľ:  Figure Skating Club Žilina 
 
Miesto konania:   Zimný štadión Žilina, Športová 5, 010 01 Žilina 
 

Dátum konania:   24. - 25. 1. 2015 
 
Riaditeľ pretekov: Ján Ružbarský   

+421 903 924 128  

e-mail: zilinskapiruetka@gmail.com 
 

Organizačný pracovník: Anton Srbecký 
+421 903 501 550 
e-mail: fsc.zilina@gmail.com 
 

Prihlášky: Prihlasovanie je do 10.1.2015 pomocou webového formulára: 
 http://goo.gl/forms/id4DFr1lwW - kategórie SP 
  

 http://goo.gl/forms/g4QtKVROqx - kategórie IARS 
   
 Náplne jázd zašlite v priloženom formulári na mailovú adresu 

zilinskapiruetka@gmail.com taktiež do 10.1.2015  
 
Potvrdenie účasti: Usporiadateľ potvrdí účasť pretekárov na e-mailovú adresu, z ktorej prišla 

prihláška do 14.1.2015 do 22:00. 

  
      Úhrada:   Pozvaným rozhodcom budú hradené náklady podľa smerníc SKrZ. 

Ostatní účastníci na vlastné náklady. 
 

      Štartovné:  30 € - platí sa vopred jedným bankovým prevodom za všetkých  
    pretekárov klubu na účet:   

Prima banka Slovensko, č. účtu  0394859001/5600 najneskôr do 
18.1.2015. 
Do správy pre prijímateľa uveďte názov klubu.  
 

Podmienky štartu:     Registračný preukaz platný na sezónu 2014/15, zaplatené štartovné a 
platná  lekárska prehliadka nie staršia ako 12 mesiacov. 

 Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť resp. zodpovednosť 

zákonného zástupcu!  

 
      Odhlásenie účasti:     Odhlásiť pretekára je možné do 21.1.2015 do 20:00. Po tomto termíne 
    štartovné prepadá v prospech usporiadateľa. 

 
      Žrebovanie:            Žrebovanie sa uskutoční 22.1.2015 o 20.00. 
      Zdravotná služba: MUDr. Stanislav Kollár, MUDr. Marcela Fuchsová 

https://plus.google.com/111865996812962780204/about
mailto:zilinskapiruetka@gmail.com
mailto:fsc.zilina@gmail.com
http://goo.gl/forms/id4DFr1lwW
http://goo.gl/forms/g4QtKVROqx
mailto:zilinskapiruetka@gmail.com


 

 

2. Technické ustanovenia 
 
Pravidlá pretekov: Súťaží sa podľa  platných pravidiel ISU, SKrZ pre sezónu 2014/2015                                           
    a ustanovení tohto rozpisu. 
 

Kategórie SP:    
- Nádeje dievčatá – 7,8,9,10 

- Mladšie nádeje chlapci 
- Staršie nádeje chlapci 
- Mladšie žiačky  

 
Nie ISU kategórie -  IARS:    

- RK A1: narodení 2005 alebo mladší – Bronze level    2 min 10  
- RK A2: narodení 2004-2003 – Bronze a Silver level   2 min 10  

- RK B: narodení 2002-2000 – Bronze a Silver level    2 min 40  
- RK C: narodení 1999-1997 – Bronze, Silver a Gold level  2 min 40  
- Adult A: narodení 1996-1986 - Bronze, Silver a Gold level  2 min 40  
- Adult B: narodení 1985-1969 - Bronze, Silver a Gold level  2 min 40  
- Adult C: narodení 1968 a skôr– Bronze a Silver level  2 min 10  

 
Pre všetky nie ISU kategórie: 

 Súťaží sa podľa ustanovení tohto rozpisu. 
 

Programové komponenty sú hodnotené iba v: 
- Skating skills 
- Performance/Execution 
- Interpretation 

 

Hudba môže byť aj vokálna s vhodným obsahom. 
Rôzne pomôcky a nástroje ako napr. klobúk, paličky, atď sú povolené, ak nenarušia výkon 
a prejav pretekára. 
Zrážky: 

 prekročenie časového limitu pre hudbu - 1 bod za 5 sec. 
 pád - 0,5 bodu 
 nepovolený prvok - 2,0 body 

 
V prípade menšieho počtu prihlásených do jednotlivých levelov v kategóriách budú 
rozjazdky spájané podľa veku. 
 

 

NIE ISU kategórie dospelých a rekreačného korčuľovania - sólo Gold: 

Voľná jazda - Vyvážená voľná jazda musí obsahovať: 

- Maximálne 6 skokových prvkov, pozostávajúcich  s jednoduchých alebo dvojitých 

skokov(okrem dvojitého axla). Trojité skoky nie sú povolené. Môžu byť prevedené max. 

3 skokové kombinácie alebo sekvencie. Kombinácia alebo sekvencia môže obsahovať 

akýkoľvek počet jednoduchých alebo dvojitých skokov, avšak iba 2 skoky s najvyššou 

hodnotou budú započítané. Euler v kombinácii alebo sekvencii bude hlásený ako 1 Lo.  

Každý skok môže byť použitý len 2krát a jeho opakovanie musí byť použité 

v kombinácii alebo sekvencii.  

- Maximálne 3 rôzne piruety z toho jedna musí byť kombinovaná pirueta so zmenou 

nohy a jedna pirueta začínajúca skokom. Piruety musia mať minimálny počet otáčok : 4 

otočky po dopade pre skok do piruety bez zmeny nohy, 4 otočky pre piruetu len v jednej 

polohe a bez zmeny nohy, 4 otočky pre kombinovanú piruetu bez zmeny nohy a 8 (4+4) 

pre kombinovanú piruetu so zmenou nohy, alebo pre piruetu v jednej polohe so zmenou 

nohy. V každej pozícii musia byť predvedené 2 otočky, inak pozícia nebude zarátaná.  



 

- Maximálne 1 choreografická sekvencia (CHSq). Choreografická sekvencia môže 

pozostávať z rôznych pohybov ako kroky, obraty, špirály, arabesky, mesiace, Ina Bauer, 

korčuliarske pohyby a iné. CHSq pre dievčatá a ženy musí obsahovať  aspoň jednu 

špirálu s minimálnou dlžkou 3 sek. Kresba sekvencie nie je predpísana, ale musí byť 

vykonaná po celej dĺžke i šírke klziska. Technický panel identifikuje ChSq, ktorá začína 

prvým pohybom korčuliara a je ukončená prípravou na ďalší element (ak nie je 

posledným prvkov v programe). Choreografická sekvencia má fixnú základnú hodnotu a 

bude ohodnotená len rozhodcami v GOE. 

Faktor:  

Body za tri hodnotené programové komponenty (Skating Skills, Performance/Execution, 

Interpretation) sú násobené faktorom 2.5  

Levely: 

Maximálny dosiahnutý level pri prvkoch je L2 –splnené podmienky pre vyšší level budú 

technickým panelom ignorované.  

 

NIE ISU kategórie dospelých a rekreačného korčuľovania sólo Silver: 

Voľná jazda - Vyvážená voľná jazda musí obsahovať: 

- Maximálne 5 skokových prvkov, pozostávajúcich  s jednoduchých alebo dvojitých 

skokov okrem dvojitého Flipa, dvojitého Lutza, dvojitého Axla. Trojité skoky nie sú 

povolené.  Môžu byť prevedené max. 3 skokové kombinácie alebo sekvencie. 

Kombinácia alebo sekvencia môže obsahovať akýkoľvek počet jednoduchých alebo 

dvojitých skokov, avšak iba 2 skoky s najvyššou hodnotou budú započítané. Euler 

v kombinácii alebo sekvencii bude hlásený ako 1 Lo.  

Každý skok môže byť použitý len 2krát a jeho opakovanie musí byť použité 

v kombinácii alebo sekvencii.  

- Maximálne 3 rôzne piruety z toho jedna musí byť kombinovaná pirueta. Piruety musia 

mať minimálny počet otáčok : 3 otočky po dopade pre skok do piruety bez zmeny nohy, 

3 otočky pre piruetu len v jednej polohe a bez zmeny nohy, 4 otočky pre kombinovanú 

piruetu bez zmeny nohy a 8 (4+4) pre kombinovanú piruetu so zmenou nohy, alebo pre 

piruetu v jednej polohe so zmenou nohy. V každej pozícii musia byť predvedené 2 

otočky, inak pozícia nebude zarátaná.  

- Maximálne 1 choreografická sekvencia (CHSq). Choreografická sekvencia môže 

pozostávať z rôznych pohybov ako kroky, obraty, špirály, arabesky, mesiace, Ina Bauer, 

korčuliarske pohyby a iné. CHSq pre dievčatá a ženy musí obsahovať  aspoň jednu 

špirálu s minimálnou dlžkou 3 sek. Kresba sekvencie nie je predpísana, ale musí byť 

vykonaná po celej dĺžke i šírke klziska. Technický panel identifikuje ChSq, ktorá začína 

prvým pohybom korčuliara a je ukončená prípravou na ďalší element (ak nie je 

posledným prvkov v programe). Choreografická sekvencia má fixnú základnú hodnotu a 

bude ohodnotená len rozhodcami v GOE. 

Faktor:  

Body za tri hodnotené programové komponenty (Skating Skills, Performance/Execution, 

Interpretation) sú násobené faktorom 2.5 

Levely: 

Maximálny dosiahnutý level pri prvkoch je L2 –splnené podmienky pre vyšší level budú 

technickým panelom ignorované.  

 

 



 

NIE ISU kategórie dospelých a rekreačného korčuľovania sólo Bronz: 

Voľná jazda - Vyvážená voľná jazda musí obsahovať: 

- Maximálne 4 skokových prvkov, pozostávajúcich  s jednoduchých skokov. Jednoduchý 

axel nie je povolený. Trojité skoky nie sú povolené. Môžu byť prevedené max. 2 

skokové kombinácie alebo sekvencie. Kombinácia alebo sekvencia môže obsahovať 

akýkoľvek počet jednoduchých alebo dvojitých skokov, avšak iba 2 skoky s najvyššou 

hodnotou budú započítané. Euler v kombinácii alebo sekvencii bude hlásený ako 1 Lo.  

Každý skok môže byť použitý len 2krát a opakovaný skok musí byť použitý 

v kombinácii alebo sekvencii.  

- Maximálne 2 rôzne piruety z toho jedna musí byť kombinovaná pirueta. Piruety musia 

mať minimálny počet otáčok : 3 otočky pre piruetu v jednej pozícii bez zmeny nohy, 4 

otočky pre kombinovanú piruetu bez zmeny nohy a 3+3 otočky pre kombinovanú 

piruetu so zmenou nohy. Skok do piruety nie je povolený. V každej pozícii musia byť 

predvedené 2 otočky, inak pozícia nebude zarátaná.  

- Maximálne 1 choreografická sekvencia (CHSq). Choreografická sekvencia môže 

pozostávať z rôznych pohybov ako kroky, obraty, špirály, arabesky, mesiace, Ina Bauer, 

korčuliarske pohyby a iné. CHSq pre dievčatá a ženy musí obsahovať  aspoň jednu 

špirálu s minimálnou dlžkou 3 sek. Kresba sekvencie nie je predpísana, ale musí byť 

vykonaná po celej dĺžke i šírke klziska. Technický panel identifikuje ChSq, ktorá začína 

prvým pohybom korčuliara a je ukončená prípravou na ďalší element (ak nie je 

posledným prvkov v programe). Choreografická sekvencia má fixnú základnú hodnotu a 

bude ohodnotená len rozhodcami v GOE. 

Faktor:  

Body za tri hodnotené programové komponenty (Skating Skills, Performance/Execution, 

Interpretation) sú násobené faktorom 2.5 

Levely: 

Maximálny dosiahnutý level pri prvkoch je L1 –splnené podmienky pre vyšší level budú 

technickým panelom ignorované.  
 

Výpočty:   Všetky kategórie budú hodnotené novým systémom bodovania. 
  
Hudba: Bude reprodukovaná CD prehrávačom. CD musia byť presne označené 

menom pretekára, kategóriou a názvom klubu 



 

 
 

3. Záverečné ustanovenia 
 
Ceny:   Prví traja v každej kategórií získajú vecné ceny a každý účastník diplom 

 
Námietky: Podávanie námietok a protestov je podľa bodov 9.2. a 9.3. súťažného 

poriadku SKrZ pre sezónu 2014/2015 v písomnej forme spolu s vkladom 

50 €. V prípade zamietnutia vklad prepadá v prospech usporiadateľa. 
 
Iné:   Preteky sú v započítané do SP pri splnení všetkých podmienok.  

IARS kategórie sa do SP nezpočítavajú. 
  

Klub môže prihlásiť do každej kategórie max. 1 pretekára a ďalších ako 
náhradníkov v poradí, aké máme akceptovať. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu podľa počtu 
prihlásených pretekárov.  
 
Presný časový rozpis bude zverejnený a zaslaný na kluby deň po 
žrebovaní. 

 

 

4. Časový rozpis 
 

       Sobota 24.1.2015 
  9:00 Mladšie žiačky 

Mladšie nádeje chlapci 

Nádeje 7 dievčatá 
16:00 

IARS - RK a Adult 

 
       Nedeľa  25.1.2015 
  8:00 Staršie nádeje chlapci 

Nádeje 10 dievčatá 
   Nádeje 9 dievčatá 
   Nádeje 8 dievčatá 
  

     
 
 
 

Schválené 17.12.2014 

Wanda Stankovianska 
TK pri VV SKrZ 

 

Ján Ružbarský 
riaditeľ pretekov 

 


