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        Príloha č.3   Zápisnica TMK č.3-2015 

        V Bratislave dňa 15.04.2015 

POZVÁNKA NA PREVIERKY  

 Vážení športovci a tréneri, dovoľte, aby sme Vás v mene Slovenského            
krasokorčuliarskeho zväzu pozvali na previerky výkonnosti, ktoré sa uskutočnia  

dňa 01.08.2015 (sobota) v Bratislave. 
    
V súlade s návrhom TMK a odsúhlasením VV SKrZ, sa previerok povinne zúčastnia 
nasledovní pretekári  ( pretekári ,ktorí splnili podmienky sledovaniav sezóne 2014/2015 : 
 
Ženy - Dobiášová Bronislava, Hagarová Alexandra, Letenayová Nina, Magulová Miroslava  
  
Muži - Klepoch Marco, Kršňák Jakub, Fukas Simon 
 
Pretekári predvedú juniorský krátky program a juniorskú voľnú jazdu v súlade s pravidlami 
ISU, resp. SKrZ v súťažnom oblečení a s plnou náplňou.  
 
Pretekári sú povinní zaslať najneskôr do 20.07.2015 vyplnený formulár „Plánovaná naplň 
programu“ na adresu naplne@kraso.sk 
 
Následne po ukončení previerok na ľade, prebehne zhodnotenie predvedených výkonov za 
účasti pretekárov, ich trénerov, rozhodcov a technického panelu. Protokol z previerok bude 
zaevidovaný a zaslaný na sekretariát SkrZ.  
 

Na základe previerok výkonnosti bude spresnená nominácia na JGP, prípadne na 
medzinárodné preteky plánované v sezóne 2015/16. Pretekári, ktorí sa nezúčastnia 
previerok nebudú SKrZ nominovaní na žiadnu medzinárodnú súťaž. 

 
Časový rozpis previerok Vám bude oznámený dodatočne. V prípade Vašej neúčasti 

na previerkach  je potrebné zaslať písomné ospravedlnenie na sekretariát SKrZ  najneskôr 
do 27.07.2015. 

V prípade záujmu je možné sa previerok zúčastniť na vlastné náklady za poplatok 
20€. Títo záujemci o účasť na previerkach sa musia prihlásiť a uhradiť poplatok do termínu 
05.07.2015. 
 Prajeme všetkým úspešnú prípravu na previerky výkonnosti.  
   
        Mgr. Nétryová Petra 
        členka TMK 
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