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SÚŤAŽNÝ PORIADOK 2017/18

Hlava I . Organizovanie pretekov Slovenského pohára

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Slovenský pohár v krasokorčuľovaní (ďalej len „SP“) pozostáva z jednotlivých pretekov série
organizovaných klubmi, ktoré sú členmi Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu. Slúži ako
jedno z kritérií pre hodnotenie dlhodobej výkonnosti krasokorčuliarov a ako postupové
kritérium na Majstrovstvá Slovenska (ďalej len „M SR“) a Finále BASIC (ďalej len FB) pre
jednotlivé kategórie.
2. Aby pretek mohol byť zaradený do série pretekov SP musí
a) otvoriť a zrealizovať min 10 pohárových kategórií
b) otvoriť a zrealizovať min 2 dvojprogramové kategórie
c) otvoriť a zrealizovať min 2 chlapčenské kategórie
3. Pre všetky preteky série SP platia všetky platné Pravidlá Medzinárodnej korčuliarskej únie
(ďalej len „ISU“), najmä Všeobecné pravidlá ISU a Technické pravidlá ISU pre
jednotlivcov, páry a pre tance na ľade a v prípade odvolania sa tohto Súťažného poriadku a
jeho príloh aj aktuálne platné ISU Communications.
4. Jednotlivé kluby organizujú pretek z vlastných finančných prostriedkov v plnom rozsahu.

Článok 2
Právo účasti
1. Právo zúčastniť sa na preteku Slovenského pohára má v každej organizovanej kategórii
minimálne jeden pretekár s aktívnou registráciou (pokiaľ mu nie je pozastavené právo účasti
v zmysle Hlavy VII) z každého klubu na Slovensku. Testy od sezóny 2017/2018 budú
prebiehať novým systémom , ale štart v súťažiach SP počas jednoročného prechodného
obdobia nebude podmienený splnením testu výkonnosti. Tento rok je prechodným obdobím
vzhľadom na zavedenie nových testov výkonnosti.
Účasť na MSR je podmienená splnením nového testu pre danú kategóriu už od sezóny
2017/2018.
Od sezóny 2018/2019 bude test aj podmienkou štartu v súťažiach SP.
2. Odchylne od bodu 1 majú právo účasti na preteku série SP všetci pretekári registrovaní v
klube organizátora, ktorý daný pretek organizuje so splneným príslušným testom.
3. V rámci jedného preteku SP sa pretekár môže zúčastniť na jednom preteku v jednej
kategórií (nádeje) a maximálne v dvoch kategóriách od mladšieho žiactva za
splnenia všetkých technických podmienok.
4. Maximálny počet štartov jednotlivca v jednej kategórii je 10.
5. V prípadoch nadmerného počtu prihlásených pretekárov bude TK po dohode s organizátorom
určovať poradie náhradníkov s ohľadom na:
a) počet už absolvovaných pretekov jednotlivého pretekára
b) počet registrovaných pretekárov každého klubu v danej kategórii
c) právo organizátora na účasť všetkých jeho pretekárov (v zmysle bodu 2)
6. Všetci pretekári musia byť riadne registrovaní členovia SKrZ alebo iného členského zväzu
ISU. Porušenie tohoto ustanovena je priestupkom a dôvodom podania podnetu na
Disciplinárnu komisiu.
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Článok 3
Bodovanie a výpočet konečného umiestnenia v SP
1. Bodovací systém klubov je založený na umiestnení pretekárov v jednotlivých pretekoch
série SP podľa nasledovnej tabuľky:
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2. V prípade účasti zahraničných pretekárov v pretekoch SP pri bodovaní poradia do
pohára klubov v danej kategórii sa boduje podľa redukovaného poradia len aktívne
registrovaných pretekárov v SKrZ.
3. Do konečného rebríčka jednotlivcov SP sa každému pretekárovi počítajú v danej
kategórii minimálne dva (2) a maximálne štyri (4) preteky SP s najvyšším dosiahnutým
celkovým skóre (TS).

1.
2.
3.
4.

Článok 4
Slovenský pohár klubov
Priebežne bude vyhodnocovaný aj Slovenský pohár klubov, ktorých pretekári sa zúčastnili
aspoň jedného preteku SP.
Do SP klubov za započítava bodový zisk z kategórií basic mladšie, basic staršie, nádeje
dievčatá 7-10, mladšie nádeje chlapci, staršie nádeje chlapci, mladšie žiactvo, staršie žiactvo,
juniori, juniorky, seniori a seniorky.
Bodový zisk klubu z preteku do SP klubov sa vypočíta ako súčet bodových hodnôt (podľa
Článku 3.1) za najviac päť (5) najvyšších umiestnení jeho rôznych pretekárov.
Do SP klubov sa započítava bodový zisk klubu (podľa bodu 3) z ôsmich (8) rôznych pretekov
SP s najvyšším dosiahnutým bodovým ziskom.
Článok 5
Rozhodcovia

1. Rozhodcovská komisia pri VV SKrZ (ďalej „RK“) nominuje na každý pretek série SP 6
rozhodcov, po konzultácii s organizátorom, z ktorých jeden je určený ako hlavný rozhodca
celého preteku - vedúci rozhodcovského zboru (ďalej VRZ) a členov technického panelu,
pokiaľ to súťaž vyžaduje. Organizátor preteku je povinný v plnom rozsahu rešpektovať
nominácie RK. Nominácia RK je pre každého záväzná a v prípade neúčasti je každý povinný
vopred zabezpečiť za seba adekvátnu náhradu a informovať RK i organizátora.
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2. VRZ je povinný, pokiaľ ho usporiadateľ požiada, spolupracovať pri doplnení potrebného počtu
rozhodcov podľa počtu kategórií a počtu prihlásených pretekárov v jednotlivých kategóriách.
3. VRZ je zodpovedný za zostavenie rozhodcovských zborov a technického panelu tak, aby boli
dodržané nasledovné podmienky:
a) Kategórie s počtom do 12 pretekárov môže rozhodovať rozhodcovský zbor v počte 3
rozhodcov (len v kategóriách s jedným programom), pričom každý musí byť z iného mesta
a zároveň jeden rozhodca musí mať minimálne rozhodcovskú kvalifikáciu III. stupňa a
jeden z nich musí byť z iného kraja (V,Z,S).
b) Rozhodcovský zbor aj technický panel musí byť zostavený tak, aby ani jeden klub
nemal väčšinu v rozhodcovskom zbore ani v technickom paneli. To znamená že pri
päťčlennom rozhodcovskom zbore môžu byť najviac dvaja rozhodcovia z jedného klubu
(hlavný rozhodca, pokiaľ neboduje, sa do tohto počtu nepočíta) a v technickom paneli musí
byť každý z iného klubu.
c) Hlavný rozhodca v prípade potreby môže pracovať aj ako bodový rozhodca.
4. RK po schválení VV SKrZ nominuje na každý pretek SP 2 technických kontrolórov, 2
technických špecialistov (v prípade väčšieho počtu pretekárov odporúča organizátorovi pozvať
náhradníka) a 2 data/video operátorov, pričom pod ľ a možností minimálne jeden člen
technického panelu musí mať kvalifikáciu minimálne
medzinárodného technického
kontrolóra alebo minimálne medzinárodného technického špecialistu. V prípade nemožnosti
zostaviť technický panel je možná alternatíva obsadenia panelu tromi technickými
špecialistami, z ktorých min. jeden musí mať kvalifikáciu medzinárodného technického
špecialistu a minimálne jeden kvalifikáciu “A”. Iné alternatívy musia byť vopred odsúhlasené
RK.
5. V prípade nesplnenia podmienok uvedených v bode 3. a 4. nebude pretek započítaný do SP.
6. Organizátor je povinný po dobu preteku zabezpečiť na vlastné náklady kameramana k
technickému panelu.
7. Technická komisia pri VV SKrZ (ďalej „TK“) v spolupráci s organizátorom preteku je povinná
zabezpečiť nahrávanie celej súťaže SP. Nahrávku z preteku označiť a uložiť na sekretariát
SKrZ do 10 dní od ukončenia súťaže.

Článok 6
Rozpis preteku
1. Obsah rozpisu
a) Rozpis preteku je základným a záväzným dokumentom, ktorým sú povinní sa riadiť všetci
účastníci preteku. Rozpis musí obsahovať:
i. záhlavie, kde sa uvádza názov preteku, ročník preteku, kategórie a ich zaradenie do SP,
prípadne sponzori a pod;
ii. všeobecné ustanovenia, kde sú uvedené všetky podstatné organizačné pokyny
a náležitosti, vrátane zabezpečovaného ubytovania a možnosti stravovania
iii. technické ustanovenia, kde sa nachádzajú ostatné doplňujúce informácie a upozornenia,
vrátane záverečných údajov.
b) Vzor rozpisu
Záhlavie:
• názov preteku; ročník; termín; prípadne poverovacia klauzula, sponzori apod.
Všeobecné ustanovenia:
• Usporiadateľ (plný názov klubu), dátum konania, miesto konania;
• Riaditeľ preteku (meno a priezvisko, adresa, telefón, príp. fax či e-mail);
• Organizačný pracovník preteku (meno a priezvisko, adresa, telefón, príp. fax či e-mail);
• Kancelária preteku (umiestnenie kancelárie, úradné hodiny, príp. telefón);
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• Prihlášky (termíny, adresy); ubytovanie (rozsah zaisťovaného ubytovania, ubytovacie
zariadenie, termíny, ceny, objednávky, storno, možnosť stravy atď.);
• Úhrada nákladov (špecifikácia oprávnených osôb a príslušných smerníc);
• Prezentácia (miesto a časy pre jednotlivé kategórie); žrebovanie (miesto a časy pre
jednotlivé kategórie);
• Štartovné (výška pre jednotlivé kategórie atď.)
• Upozornenie, že každý zúčastnený klub je povinný určiť svojho zástupcu, oprávneného k
preberaniu čiastkových výsledkov za klub
Technické ustanovenia:
• Predpis (preteká sa podľa platného Súťažného poriadku SKrZ a zásad tohto rozpisu…);
• Rozsah preteku (zoznam všetkých kategórií preteku).
• Štartujúci (nominácia na pretek, maximálne počty účastníkov v jednotlivých
kategóriách, spôsob redukcie počtu prihlásených apod.);
• Podmienky účasti (požadované dokumenty, platný preukaz SKrZ, platná lekárska
prehliadka a pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť )
• Špecifikácia súťaží (časti súťaže a trvanie jednotlivých častí, vypísané povinné tance
atď.);
• Rozsah a spôsob udelenia diplomov, cien a odmien;
• Časový program (predpokladaný časový rozvrh na všetky dni)
• Spôsob hodnotenia
• Reprodukčné zariadenie (druh, technické parametre);
• Námietky (protesty), vrátane uvedenia výšky podmieňujúcich poplatkov;
• Záverečné údaje (schvaľovacia doložka TK SKrZ a dátum schválenia )
• Ostatné upozornenia a pokyny usporiadateľov
• Podpisy zodpovedných osôb – riaditeľa, sekretára a pod.
c) Rozpis preteku je potrebné najneskôr 6 týždňov pred dátumom konania preteku zaslať na
schválenie členovi TK zodpovednom za preteky SP v slovenskom jazyku a prípadne, že sa
jedná o medzinárodný pretek aj v anglickom jazyku.
d) Po schválení rozpisu je organizátor povinný tento zaslať na všetky kluby na Slovensku, ktoré
sú členmi SKrZ, najneskôr 4 týždne pred dátumom konania preteku.
2. Trvanie preteku a časový rozpis :
a) V časovom rozpise jednotlivých pretekov je potrebné počítať s dostatočnou časovou
rezervou podľa predpokladaného počtu pretekárov, ktorí majú nárok sa preteku zúčastniť.
b) Organizátor pretekov SP je po žrebovaní povinný konzultovať časový rozpis - začiatky
jednotlivých kategórií so zodpovedným členom TK.. Pokiaľ je potrebné upraviť časový
rozpis preteku podľa skutočne prihlásených pretekárov, organizátor je povinný ho zaslať
e-mailom všetkým zúčastneným klubom a VRZ na vedomie najneskôr deň pred
žrebovaním štartového poradia. Tak isto musí oznámiť zmenu
rozhodcom najneskôr na porade rozhodcov. Pokiaľ tak neurobí, je povinný prvý deň
preteku časový rozpis dodržať.
d) Zmena časového rozpisu v ďalšie dni preteku musí byť deň vopred oznámená na nástenke
preteku a pretekárom pri žrebovaní štartového poradia na voľné jazdy podľa kategórií.
e) V časovom rozpise musia byť zahrnuté pred pretekom 2 hodiny na rozloženie techniky a po
preteku 1 hodina na zloženie techniky
f) Časový rozpis každého dňa pretekov musí začínať najskôr o 7:00 a končiť najneskôr o 22:00
3. Prihlášky
a) Každý klub je povinný poslať prihlášku do termínu a spôsobom určeným organizátorom.
b) Organizátor prihlášky po termíne uvedenom v rozpise preteku nie je povinný akceptovať.
c) Súčasťou rozpisu je formulár na prihlášku. Prihláška musí obsahovať mená pretekárov,
kategóriu do ktorej sa prihlasujú, záväznú objednávku na ubytovanie (ak nie je určené inak).
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d) Najneskôr k termínu žrebovania musia byť na www.kraso.sk zaslané aktuálne náplne KP
a VJ. Bez týchto údajov nebude platná prihláška na preteky. TK poskytne organizátorovi
zoznam pretekárov, ktorí nemajú zaslané náplne KP a VJ. V prípade nedodržania tejto
podmienky, môžu byť vyvodené sankcie voči klubu, ktorý zaslal prihlášku.
e) Organizátor preteku musí bezodkladne po termíne uzávierky prihlášok potvrdiť účasť
prihlásených pretekárov 24 hodín pre žrebovaním e-mailom!
4. Žrebovanie
a) Uskutočňuje sa deň alebo minimálne 24 hodín pred začiatkom prvej kategórie preteku.
b) Žrebovanie prebieha za prítomnosti VRZ alebo náhodným žrebovaním počítačom –
programom IsuCalc, tzv. Random draw. V rozpise musí byť uvedený spôsob žrebovania
c) Výsledky žrebovania je organizátor povinný zaslať jednotlivým prihláseným klubom a na
web stránku SKrZ.
5. Odhlásenie
a) Klub je povinný bezodkladne informovať organizátora preteku, pokiaľ niektorý z jeho
prihlásených pretekárov nie je schopný z akéhokoľvek dôvodu sa preteku zúčastniť.
b) Pokiaľ klub nesplní povinnosť podľa Čl.6.5, písm.a) do 48 hod. pred začiatkom súťaže,
(resp. podľa dispozícii organizátora) a pretekár bude žrebovaný, organizátor zaplatené
štartovné nevracia.
c) V prípade nedodržania povinnosti podľa Čl.6.5, písm.b) organizátor túto skutočnosť oznámi
na TK.

Článok 7
Organizačný výbor
1. Pre zabezpečenie riadneho priebehu preteku vymenuje usporiadateľ preteku zodpovedných
činovníkov. Počet členov organizačného výboru nie je bližšie určený, avšak vyplýva z rozsahu
preteku a z nevyhnutnosti zabezpečenia najdôležitejších činností.
2. Organizačný výbor obyčajne tvoria:
a) Riaditeľ preteku; sekretár (organizačný pracovník); hospodár; osoba zodpovedná za
ubytovanie; lekár (zdravotník); hlásateľ; zapisovatelia; výpočtové stredisko; služba pri
ľadovej ploche; organizačný pracovník pre prezenciu a zabezpečenie hudobných nahrávok;
časomerač, organizačný pracovník pre prípravu
protokolov z preteku, obsluha
kopírovacieho zariadenia; obsluha v bufete; organizátor spoločenských akcií, tlmočník
a prípadne ďalší pracovníci pre zabezpečenie riadneho priebehu súťaže.
b) Vrchný rozhodca ( VRZ)

Článok 8
Ceny

1. Účastníkom krasokorčuliarskych súťaží musia byť udelené diplomy, medaile, finančné alebo
vecné ceny podľa ustanovení rozpisu preteku a uváženia usporiadateľa. U putovných cien
musia byť podmienky ich udelenia jasne a dopredu stanovené v rozpise preteku.
2. Prví traja pretekári v každej kategórii sú povinní sa zúčastniť na vyhlasovaní výsledkov v
súťažnom kostýme, pokiaľ je vyhládenie do jednej hodiny od skončenia kategórie. Pokiaľ tak
neurobia, ich materský klub bude penalizovaný zaplatením poplatku v zmysle platného
Sadzobníka poplatkov. Poplatok bude zaplatený na účet SKrZ.
3. Pokiaľ je to v časových možnostiach usporiadateľa, vyhlasovanie výsledkov by malo prebiehať
vždy po ukončení 2-3 kategórií.
4. Pokiaľ je usporiadateľ v časovej tiesni, vyhlasovanie výsledkov nemusí byť na ľade.
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Článok 9

Výsledky
1. Zverejnenie výsledkov
a) Umiestnenie v každom segmente ( krátky program, voľná jazda ) danej kategórie každého
preteku musí byť zverejnené do 30 minút od podpísania protokolu výsledkov danej
kategórie.
b) Po ukončení každej časti musí byť zverejnená celková technická hodnota, body zboru
rozhodcov za každý komponent programu, hodnota komponentov programu , zrážky a
celková bodová hodnota segmentu pre každého pretekára/pár.
c) Po ukončení každého segmentu kategórie preteku musí byť vydaný výtlačok “ Detaily
rozhodcov pre každého pretekára”, ktoré obsahujú základnú hodnotu všetkých prvkov a
GOE a body za komponenty programu od každého rozhodcu.
d) Detaily po každej kategórií budú vždy zverejnené na samostatnej nástenke pre trénerov,
ktoré budú vyložené 30 minút po ukončení kategórie a klub, ktorý organizuje pretek
zabezpečí na tú dobu dozor pred stratou detailov, alebo zabezpečenie rozmnožovania – 1
výtlačok pre jedného zástupcu klubu.
e) Konečné výsledky musia byť zverejnené čo najskôr po ukončení preteku. Tieto musia
obsahovať pre každého pretekára/pár konečné umiestnenie a zvlášť umiestnenie v každej
časti preteku. Po ukončení preteku musí byť zverejnená dosiahnutá celková bodová hodnota
(konečné skóre) každého pretekára/páru a “ Detaily rozhodcov pre každého pretekára”.
f) Ak sa zmení poradie podľa 2 a) iii alebo 3d) hlavný rozhodca toto oznámi dotknutým
klubom elektronickou poštou.
2. Námietky, protesty
a) Časové limity na podávanie protestov
i. Protest proti účasti niektorého pretekára musí byť podaný pred začiatkom súťaže. Ak
nie je možné okamžité rozhodnutie, pretekárovi bude povolený štart, ale vyhlásenie
výsledkov a udelenie cien bude pozdržané, až kým nebude rozhodnuté o proteste.
ii. Všetky ďalšie protesty okrem prípadov popísaných v bode d) nižšie musia byť podané
hlavnému rozhodcovi nie neskôr ako do 30 minút po ukončení súťaže. Ukončením
súťaže pre účel podania protestu sa rozumie zverejnenie kompletných výsledkov
súťaže aj s detailmi pre jednotlivých pretekárov.
iii. Protesty proti nesprávnej matematickej kalkulácii môžu byť podané do 24 hodín po
ukončení predmetnej súťaže (segmentu, kategórie). Pre tento účel sa ukončením súťaže
rozumie zverejnenie kompletných výsledkov preteku. Ak hlavný rozhodca preteku nie
je k dispozícii protest sa zašle e-mailom na jeho adresu a na adresu sekretára zväzu.
3. Ohraničenie protestov
a) Protesty voči rozhodnutiam technického panelu, hlavného rozhodcu a rozhodcov nie sú
prípustné
b) Protesty voči výsledkom sú prípustné jedine v prípade nesprávnej matematickej kalkulácie.
Nesprávna identifikácia prvku alebo stupňa obtiažnosti (levelu) aj keď spôsobí vo
výsledkoch zníženie alebo zvýšenie bodovej hodnoty, je „ľudský omyl“ a nie nesprávna
matematická kalkulácia.
c) V prípade že hlavný rozhodca pred odovzdávaním cien alebo pred oficiálnym vyhlásením
výsledkov zistí že nastala „ľudská chyba“ vzhľadom k chybnému zadaniu prvku data
operátorom, hlavný rozhodca môže opraviť chybu v prípade že všetci členovia technického
panelu súhlasia že nastala chyba.
d) Ak zistí hlavný rozhodca do 24 hodín po vyhlásení výsledkov že bola použitá nesprávna
matematická kalkulácia výsledkov, hlavný rozhodca môže opraviť výsledky aj bez
podaného protestu v prípade že technický kontrolór, technickí špecialisti a dáta operátor
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súhlasia že nastala nesprávna matematická kalkulácia. Ak to ovplyvní konečné poradie
pretekárov, toto musí byť zmenené v súlade so správnymi výsledkami.
e) Výška poplatku za každý protest určuje platný Sadzobník poplatkov SKrZ.
Výsledkový protokol každej súťaže musí obsahovať nasledovné všeobecné údaje:
• miesto súťaže
• dátum a čas, kedy sa súťaž konala;
• počet prihlásených a počet zúčastnených pretekárov,
• mená hlavných rozhodcov, technických kontrolórov, technického špecialistu a asistenta
technického špecialistu;
• zloženie rozhodcovských zborov.
5. Výsledkový protokol zo súťaží rozhodovaných ISU systémom
a) Protokol zo súťaží rozhodovaných ISU systémom musí obsahovať:
i. Pre každého pretekára/pár:
• konečné umiestnenie;
• zvlášť umiestnenie v každej časti preteku.
ii. Celkovú technickú hodnotu, body zboru rozhodcov za každý komponent programu,
hodnotu komponentov programu, zrážky a celkovú bodovú hodnotu segmentu pre
každého pretekára/pár.
b) Detaily rozhodcov pre každého pretekára, ktoré obsahujú základnú hodnotu všetkých
prvkov a GOE a body za komponenty programu od každého rozhodcu.
c) Celkovú bodovú hodnotu (konečné skóre) každého pretekára/páru. Protokol musí byť
podpísaný hlavným rozhodcom a technickým kontrolórom.
6. Usporiadajúci klub je zodpovedný za zaslanie výsledkov z pretekov do dvoch dní členovi TK
zodpovednému za SP e-mailovou formou na adresu admin@kraso.sk a papierový originál s
podpismi uložiť v klube.

Hlava II. Zásady postupu pretekárov na Majstrovstvá Slovenska (M SR) v
krasokorčuľovaní
Pre sezónu 2017/18 platia Zásady postupu pretekárov na M SR
metodickou komisiou SKrZ zverejnené na www.kraso.sk.

vypracované

Trénersko-

Hlava III. Vekové kategórie platné pre sezónu 2017/2018
1. Pre sezónu 2017/2018 budú pretekári s právom účasti (Hlava I, Článok 2) pretekať vo
vekových kategóriách podľa dátumu narodenia nasledovne:
a) Basic mladšie (dievčatá a chlapci spolu) nar.od 1.7.2009 do 30.6.2011
b) Basic staršie (dievčatá a chlapci spolu) nar.od 1.7.2007 do 30.6.2009
c) Nádeje dievčatá 7 nar.od 1.7.2010 do 30.6.2011
d) Nádeje dievčatá 8 nar.od 1.7.2009 do 30.6.2010
e) Mladšie nádeje chlapci nar. po 1.7.2009 do 30.6.2011
f) Nádeje dievčatá 9 nar.od 1.7.2008 do 30.6.2009
g) Nádeje dievčatá 10 nar.od 1.7.2007 do 30.6.2008
h) Staršie nádeje chlapci nar.od 1.7.2007 do 30.6.2009
i) Mladšie žiačky 11 nar.od 1.7. 2006 do 30.6.2007
j) Mladšie žiačky 12 nar.od 1.7. 2005 do 30.6.2006
k) Mladší žiaci nar.od 1.7. 2005 do 30.6.2007
l) Staršie žiačky a žiaci nar.od 1.7. 2002 do 30.6.2005
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m) Juniorky a juniori nar.od 1.7.1998 do 30.6.2004. Pre ISU juniorské majstrovstvá a
ostatné juniorské súťaže - pretekári, ktorí dovŕšili vek 13 rokov k 1.7. pred súťažou a
nedovŕšili vek 19 rokov k 1.7. pred súťažou
n) Seniorky a seniori k 1.7. 14 rokov pre medzinárodné súťaže a k 1.7. 15 rokov pre súťaže
ISU

Hlava IV. Prvky a stupne obtiažnosti (levely) v sezóne 2017/ 2018
Pre sezónu 2017/18 platia Prvky KP a VJ a Stupne obtiažnosti zverejnené na www.kraso.sk

Hlava V. Ostatné technické usmernenia a pokyny k pretekom

1)
2)

3)
4)
5)

Článok 1
Dĺžka rozjazdky a počet pretekárov v rozjazde
Dĺžka rozjazdy pretekov SP sa určuje na 6 min.
Počet pretekárov na rozjazdách pretekov SP, resp. M SR sa určuje nasledovne:
a) Nádeje a basic: max. 8
b) ostatné kategórie: max. 6, u mladžieho žiactva v odôvodnených prípadoch po súhlase VrZ
max.7
Štartové poradie a rozjazdy voľných jázd kategórií staršie žiactvo, junior, juniorky, seniori a
seniorky je určené reverznym poradím výsledkov krátkych programov.
Štartové poradie a rozjazdy na M SR sa určuje z opačného poradia redukovaného rebríčka
rozdeleného do rozjázd.
Každá rozjazda M SR si štartové poradie žrebuje samostatne.
Hlava VI . Kategórie, ktoré nie sú súčasťou SP

Okrem kategórií, ktoré sú súčasťou Slovenského pohára, môžu v rámci pretekov jednotliví
organizátori vypísať aj kategórie Hviezdičky, Interpretačné korčuľovanie a Adult. Podmienky
súťaží týchto sú zverejnené na www.kraso.sk

Hlava VII . Pozastavenie práva účasti na aktivitách SKrZ
1) Kolektívny, alebo individuálny člen SKrZ alebo jeho právny zástupca je povinný, na požiadanie
VV SKrZ, zúčastniť sa v dohodnutom termíne na rokovaní s vyslanými členmi Komisie na
riešenie sporov SKrZ. V prípade, že toto viac ako 2x písomne alebo ústne odmietne, alebo
požiadavku odignoruje, pozastavuje sa jeho členstvo a právo účasti na aktivitách SKrZ na dobu
do vyriešenia spornej záležitosti disciplinárnym konaním.
2) Pozastavenie členstva a práva účasti na aktivitách SKrZ na dobu určitú nastane:.
a) v prípade, že aktívny člen , kolektívny alebo individuálny člen SKrZ alebo jeho právny
zástupca, pretekár, nemá k 1.11. a 1.3. daného súťažného ročníka (sezóny) vysporiadané
všetky finančné, organizačné a disciplinárne náležitosti, vyplývajúce zo stanov, smerníc,
rozhodnutí DK a odvolacích orgánov k danému dátumu
b) ak je v súdnom spore zo SKrZ alebo s jeho členmi
c) na základe rozhodnutia Disciplinárnej komisie
Doba určitá sa rozumie čas do vyriešenia spornej záležitosti.
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Hlava VIII . Záverečné ustanovenia
Tento Súťažný poriadok nadobúda platnosť schválením Valným zhromaždením dňa 9.9.2017 a je
platný do 31.8.2018

Wanda Stankovianska

členka VV SKrZ zodp.za VZŽ

Ing.Jozef Beständig
predseda VV SKrZ

