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                   SOVENSKÝ KRASOKORČULIARSKY ZVÄZ 
               SLOVAK FIGURE SKATING ASSOCIATION 
            Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, Slovakia 
                     E-mail: slovakskating@kraso.sk 
                             Tel: +421 918 791 227 

 

 

V Bratislave dňa 27.6.2018 

 

OZNÁMENIE O PREVIERKACH 

 

Vážení športovci a tréneri,  

dovoľte, aby sme Vás v mene Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu pozvali na previerky výkonnosti, 

ktoré sa uskutočnia 

dňa 18.8.2018 (sobota) v Námestove 

počas konania sústredenia reprezentačných družstiev. 

v súlade s návrhom TMK a po odsúhlasení VV SKrZ sa previerok na náklady SKrZ povinne zúčastnia 

nasledovní pretekári: 

Seniori:  Marco Klepoch 

Juniorky: Silvia Hugec, Nina Letenayová, Ema Doboszová, Alexandra Filcová  

St. žiačky: Erika Balážová  

 

Výber: 

Juniorky: Mária Sofia Pucherová 

St. žiačky: Jana Ochranková, Tereza Fuchsová, Anna Šimová, Terézia Pocsová 

St. žiaci: Marko Piliar, Adam Hagara, Jozef Čurma, Jakub Galbavý 

Ml. žiačky: Laura C. H. Braxator, Lucia Jacková, Vanesa Šelmeková, Natália Ostrolúcka, Hana 

Čermáková 

ŠD:  Tereza Zendulková – Simon Fukas, Margaréta Mušková – Oliver Kubačák 

 

Previerok sa na vlastné náklady za nevratný poplatok 50 € môžu zúčastniť pretekári: 

Seniorky: Bronislava Dobiášová  

Previerok sa na vlastné náklady môžu zúčastniť len záujemcovia z kategórie seniorov, juniorov  

a staršieho žiactva A. 
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Pretekári v kategórii juniorov predvedú juniorský a v kategórii seniorov seniorský krátky program 

a voľnú jazdu v súlade s pravidlami ISU, v súťažnom oblečení a s plnou náplňou. Pretekári v kategórii 

staršieho a mladšieho žiactva predvedú len voľnú jazdu v súlade so súťažným poriadkom ISU, resp. 

SKrZ a v súťažnom oblečení. 

Pretekári sú povinní najneskôr do 14.7.2018 potvrdiť svoju účasť na adresu slovakskating@kraso.sk 

a v kópii na tmk@kraso.sk a poslať vyplnený formulár „Plánovaná náplň programu“ na adresu 

naplne@kraso.sk . 

Poplatok je potrebné uhradiť na číslo účtu SK04 0200 0000 0017 8827 9653 a uviesť variabilný 

symbol 18082018. 

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 a uložený na web stránke SKrZ. Účastníci sústredenia RD absolvujú okrem 

slovného hodnotenia aj hodnotenie na ľade s pozvaným zahraničným trénerom a reprezentačným 

trénerom. 

Na základe výsledkov previerok výkonnosti bude spresnená nominácia na JGP a na ostatné 

medzinárodné preteky plánované v sezóne 2018/2019. Účasť a výkon na previerkach sú podmienkou 

nominácie na medzinárodné preteky. V prípade neúčasti na previerkach bude prehodnotené 

prerozdelenie pridelených dotácií na danú sezónu. 

Časový rozpis previerok Vám bude oznámený po potvrdení prihlášok. Prajeme všetkým 

úspešnú prípravu na previerky výkonnosti. 

 

 

Ing. Jozef Beständig            Ing. Zuzana Drnzíková, PhD. 

     Predseda SKrZ      Člen VV zodpovedný za reprezentáciu 
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