
                                  

          SLOVENSKÝ KRASOKORČULIARSKY ZVÄZ 
          SLOVAK FIGURE SKATING ASSOCIATION 

                 Záhradnícka 95,  821 08 Bratislava, Slovakia  
                           E-mail: slovakskating@kraso.sk       
                                 Tel: +421 918 791 227   
 
 
 

 

 

 

Vážení pretekári, tréneri a zákonní zástupcovia, 

 

 

     VV SKrZ schválil návrh sústredení a reprezentačných zrazov na rok 2018, ktoré predložila TMK. 

Sústredenia a zrazy budú súčasťou prípravy reprezentantov a pretekárov výberu s ich povinnou 

účasťou. Každé sústredenie bude mať svoju úlohu a cieľ. Výsledky budú zhodnocované formou 

nominácií ako aj formou finančnej dotácie pretekárov a ich osobných trénerov. 

 

Termíny a miesto: 

 

1/ Námestovo 10. – 16.06.2018 

Sústredenie bude zamerané na techniku korčuľovania a techniku prvkov. 

Pozvaní  tréneri :  Vladislav  Vladimirov 

     Oleg  Tataurov 

 

I.skupina – 100% pokrytie nákladov zväzom ( mimo cestovných nákladov ) + osobní tréneri 

 

II.skupina – 50% pokrytie nákladov zväzom  ( mimo cestovných nákladov )  

 

III.skupina – samoplatci  

 

 

 

2/ Námestovo 17.  – 22.08.2018 

Reprezentačný zraz bude zameraný na previerky KP a VJ  pred JGP  + previerky programov 

všetkých kategórií. 

  

I.skupina – 100% pokrytie nákladov zväzom ( mimo cestovných nákladov ) 

 

II.skupina – 60% pokrytie nákladov zväzom  ( mimo cestovných nákladov ) 

 

Všetky informácie týkajúce sa tohto zrazu budú oznámené v apríli 2018 po vyhodnotení pretekárov 

v sezóne 2017/2018. 

 

Súčasťou tohto oznámenia je návratka. Žiadame Vás o vyplnenie záväznej návratky a zaslanie   do termínu 

20.02.2018 na adresy  slovakskating@kraso.sk, iveta.reitmayerova@post.sk a okolka@mail.t-com.sk.  

 

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste si prispôsobili všetky svoje osobné aktivity tak, aby ste 

sa mohli sústredení a reprezentačných zrazov, na ktoré ste boli VV SKrZ nominovaní, zúčastniť. 

Ďakujeme. 

 

 
                                                                                  Ing. Zuzana Drnzíková, PhD 

                                                                                                          

                                                                                                           Člen VV SKrZ zodpovedný  

                                                                                            za trénersko-metodickú činnosť a reprezentáciu 
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POTVRDENIE O ÚČASTI, NÁVRATKA 
 

 

 

 

 

„Sústredenia a reprezentačné zrazy na rok 2018“ 
 

 

Organizátor: Slovenský krasokorčuliarsky zväz 

 

Miesto konania: Altis rezort, 029 01 Námestovo 

Termín: 10. – 16.06.2018 a 17. – 22.08.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrdenie účasti, údaje o prihlásených účastníkoch: 

 

 

Meno a priezvisko: ............................................................................................................................ 

 

Klub: .................................................................................................................................................. 

 

Kontakt (mobil, e-mail): ................................................................................................................... 

 

Kategória: .......................................................................................................................................... 

 

 

 

Prosíme Vás, aby ste vyplnenú návratku zaslali najneskôr do 20.02.2018 e-mailom na adresy  

slovakskating@kraso.sk,  iveta.reitmayerova@post.sk a okolka@mail.t-com.sk. 
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