
 
 

 
 

 
 

 
 

42. Veľká ceny Nitry 
 

 
Rozpis 42. ročníka Veľkej ceny Nitry 27.-28.12.2014 

 
 

1. Všeobecné ustanovenia 

 

Usporiadateľ:   HK Nitra Kraso  
Miesto konania:   ZŠ Nitra – Jesenského 2  
Dátum konania:   27. – 28. decembra 2014  
Riaditeľ pretekov:  Ing. Ľubomír Frišo 
Mobil:    0905 644 330 
E-mail:   friso@marlus.sk 
Organizačný pracovník: Ing. Peter Mušinský 
Mobil:    0905 788 474 
E-mail:   velkacenanitry@gmail.com  
 
Prihlášky:   Menovité prihlášky prosíme zaslať na predpísanom tlačive do 16.12.2014 na: 

velkacenanitry@gmail.com a kópiu na: friso@marlus.sk a naplne@kraso.sk. Do prihlášky 
napíšte e-mailovú adresu, na ktorú potvrdíme Vašu účasť. Prosíme dodržať poradie 
dôležitosti, do jednotlivých kategórií budú prijatí dvaja pretekári za každý klub.  

 
Potvrdenie účasti:  Usporiadateľ potvrdí účasť do 23.12.2014  
Ubytovanie a úhrada:  Pozvaným činovníkom bude ubytovanie zabezpečené a hradené podľa smerníc SKrZ.  
 
Štartovné:  Platí sa vopred, bankovým prevodom na č. účtu: 4006489466 / 7500, najneskôr do 

19.12.2014. Do správy pre prijímateľa uveďte názov klubu.  
Štartovné:   juniorky a staršie žiactvo ...40,- €/pretekár  

mladšie žiačky, nádeje 10,8,7, hviezdičky  ...30,- €/pretekár  
interpretačné korčuľovanie ...40,- €/pretekár  
V prípade nezaplatenia štartovného nebude pretekár vyžrebovaný.  

 
Podmienky účasti:  Platný registračný preukaz na sezónu 2014/2015 a lekárska prehliadka nie  

staršia ako 12 mesiacov, zaplatené štartovné.  
 
Upozornenie: Pretekár klubu, ktorý osobne alebo prostredníctvom zástupcu klubu pri prezentácii nesplní 

požadované podmienky (preukaz pretekára, lekárska prehliadka, zaplatené štartovné), 
nebude vyžrebovaný. Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť.  

 
Odhlásenie účasti:  Odhlásiť pretekára je možné najneskôr do 19.12.2014 do 24:00, po tomto termíne prepadá 

štartovné v prospech usporiadateľa. 42. Veľká ceny Nitry 
 

2. Technické ustanovenia 

 

Predpis:   Súťaží sa podľa pravidiel ISU, SKrZ a ustanovení tohto rozpisu.  
 
Rozsah pretekov:  juniorky    hviezdičky 

staršie žiačky    IK B GOLD 
starší žiaci    IK B SILVER 
mladšie žiačky    IK C2 GOLD 
nádeje dievčatá 10,8,7   IK C3 GOLD 

IK C3 SILVER     
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Výpočty:   Nový systém hodnotenia  
 
Krátky program:   Podľa pravidiel ISU a SKrZ platných pre sezónu 2014/2015. 
Voľné jazdy:   Podľa pravidiel ISU a SKrZ platných pre sezónu 2014/2015 
.  
Hudba:    CD prehrávač. Nahrávky musia byť riadne označené.  
 

3. Záverečné ustanovenia 

 

Námietky:  Námietky je možné podať písomne s vkladom 50,- € do 15 min. po ukončení každej 
kategórie riaditeľovi pretekov. V prípade zamietnutia vklad prepadá v prospech 
usporiadateľa. 

  
Ceny:    Prví traja v každej kategórii dostanú vecné ceny a všetci účastníci diplomy.  
 
Upozornenie:   Preteky sa započítavajú do Slovenského pohára pri splnení všetkých podmienok.  
 
Iné:  Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť časový rozpis podľa počtu prihlásených 

pretekárov.  
 

4. Časový rozpis 

 

Piatok 26.12.2014:  
18:30   žrebovanie všetkých kategórií  
19:30    porada rozhodcov  

Sobota 27.12.2014:  
7:00 – 9:30  interpretačné korčuľovanie 
11:30 – 13:00    staršie žiačky KP 
13:00 – 15:00   juniorky KP 
15:00 – 15:30   starší žiaci KP 
15:30 – 18:00   nádeje 8 dievčatá 
18:00 – 18:30   hviezdičky 

Nedeľa 28.12.2014:  
6:45 – 9:00    nádeje 10 dievčatá 
9:00 – 9:30   starší žiaci VJ 
11:30 – 13:00   staršie žiačky VJ 
13:00 – 15:00   juniorky VJ 
15:10 – 16:50   mladšie žiačky 
16:50 – 18:30   nádeje 7 dievčatá 

 
 
 
Wanda Stankovianska     Ing. Ľubomír Frišo 
TK VV SKrZ       riaditeľ pretekov 

 


