SLOVENSKÝ KRASOKORČULIARSKY ZVÄZ
SLOVAK FIGURE SKATING ASSOCIATION
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, Slovakia

Technická komisia oznamuje konanie testov výkonnosti
Usporiadateľ:

Figure skating club Žilina

Termín:

23.1. 2015

Miesto:

Zimný štadión, Športová 5, 010 01 Žilina

Organizačný pracovník:

Bc. Bibiana Srbecká
Mobil: 0903 542 077
E-mail: fsc.zilina@gmail.com

Technický delegát:

Mgr. Helena Zamborská
mobil: 0905/ 336 741
E-mail: skrztesty@gmail.com

Prihlášky:

Záväznú prihlášku je potrebné zaslať emailom na technického delegáta a
organizačného pracovníka do 12. 1. 2015 !!! Berieme iba do počtu 60.
Ďalšie testy sú plánované vo Zvolene 13.2.2015.

Úhrada:

Hradí sa pozvaným rozhodcom a funkcionárom. Ostatní na
vlastné náklady.

Poplatok:

Poplatok za test 20 € musí byť minimálne 5 dní vopred na účte SKrZ ( 1788279653/0200,
VS: 5555 ). Ak pretekár test neurobí, poplatok sa nevracia. V prípade, že pretekár sa
prihlási na viac testov musí obidva testy zaplatiť minimálne 5 dní vopred na účet
SKrZ. Ak by chcel plniť testy neprihlásený pretekár a je možnosť,aby sa ich zúčastnil
( ak bude nato časový priestor ) musí zaplatiť poplatok za test 40 €.

Podmienka účasti:

Pri prezentácii predložiť platný registračný preukaz a platnú lekársku prehliadku nie
staršiu ako 12 mesiacov.
9:30 – 13:30 hod. a 15:00 – 19:00 hod.

Časový program:
Informácie:

Podá organizačný pracovník a technický delegát SKrZ.

Ubytovanie:

Len pre pozvaných rozhodcov.

Upozornenie:

Testy sa plnia podľa platných kritérií testov pre sezónu 2014/2015.
Pretekári, ktorí sa prihlásili iba na jeden test, nebudú môcť požiadať
o plnenie ďalšieho testu priamo na mieste konania testov. Výnimka bude udelená, ak bude
časový priestor a to za poplatok 4O €.
Prvky z techniky sa jazdia po krátkej osi, začína sa z miesta. Na jednej dĺžke sa urobí 6
oblúkov, pokiaľ nie je určené pri danom prvku inak.

Mgr. Helena Zamborská
zodpovedná za testy
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