9. ŽILINSKÁ PIRUETA
Memoriál manželov Novákovcov

ŽILINA
10. - 11. 2. 2018
PROPOZÍCIE
1. Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ:

Figure Skating Club Žilina

Miesto konania:

Zimný štadión Žilina, Športová 5, 010 01 Žilina

Dátum konania:

10. - 11. 2. 2018

Riaditeľ pretekov:

Jozef Šelmek +421 903 171 027

Organizační pracovníci: Bibiána Srbecká +421 903 542 077 fsc.zilina@gmail.com
Jana Ružbarská +421 944 924 784 zilinskapiruetka@gmail.com
Prihlášky:

Prihlasovanie je do 28.1.2018 23:59 pomocou webového formulára:

https://goo.gl/forms/PHa51yQXg7K6QR513

Potvrdenie účasti:

Usporiadateľ potvrdí účasť pretekárov na e-mailovú adresu zadanú pri
prihlasovaní do 30.1.2018.

Úhrada:

Pozvaným rozhodcom budú hradené náklady podľa smerníc SKrZ.
Ostatní účastníci na vlastné náklady.

Štartovné:

45 € - seniorky, juniori, juniorky, staršie žiačky, starší žiaci
35 € - ostatné kategórie
Platí sa vopred jedným bankovým prevodom za všetkých pretekárov
klubu na účet:
Prima banka Slovensko, č. účtu 0394859001/5600 najneskôr do
3.2.2017.
Do správy pre prijímateľa uveďte názov klubu.

Podmienky štartu:

Registračný preukaz platný na sezónu 2017/18, 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 6.2.2018 24:00. Po tomto termíne
štartovné prepadá v prospech usporiadateľa.

Žrebovanie:

Žrebovanie sa uskutoční elektronicky.

Zdravotná služba:

MUDr. Stanislav Kollár, MUDr. Marcela Fuchsová

2. Technické ustanovenia
Pravidlá pretekov:

Súťaží sa podľa platných pravidiel ISU, SKrZ pre sezónu 2017/2018
a ustanovení tohto rozpisu.

Kategórie SP:
-

Nádeje dievčatá – 8,9,10
Mladšie žiačky – 11,12
Mladší žiaci
Staršie žiačky
Starší žiaci
Juniorky
Seniorky

-

IK mladšie gold
IK staršie gold
Adult bronze
Adult gold
Basic starší
Basic mladší
Hviezdičky

Kategórie mimo SP:

3. Záverečné ustanovenia
Ceny:

Prví traja v každej kategórií získajú vecné ceny a každý účastník diplom

Námietky:

Podávanie námietok a protestov je podľa súťažného poriadku SKrZ pre sezónu
2017/2018 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.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu (vrátane zmeny dňa)
podľa počtu prihlásených pretekárov.
poslať na piruetkazilina@gmail.com vo formáte mp3. Súbory označiť
nasledovne: MZ11_RuzbarskaJana_VJ.mp3, KP pre krátky program.

Hudba:

4. Časový rozpis
Sobota 10.2. 2018 od 7:30 do 21:00
● VJ – mladšie žiačky 11,12, mladší žiaci, , nádeje dievčatá 8,9 , basic starší,
● KP – staršie žiačky, starši žiaci, seniorky, juniorky
Nedeľa 11.2.2018 od 7:30 do 17:00
● VJ – staršie žiačky, starší žiaci, seniorky, juniorky, nádeje dievčatá 10, basic
mladší, IK mladší a starší gold, adult gold, adult bronze, hviezdičky
Presný časový rozpis bude zverejnený a zaslaný na kluby deň po žrebovaní.

Schválené ...........2018
Wanda Stankovianska
TK pri VV SKrZ

Jozef Šelmek
riaditeľ pretekov

