
                         

SLOVENSKÝ   KRASOKORČULIARSKY  ZVÄZ 
SLOVAK   FIGURE   SKATING   ASSOCIATION 

Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, Slovakia 
 

 
 

SKrZ oznamuje konanie testov výkonnosti 

 

Usporiadateľ:  ŠKP Bratislava 
   
Termín:  06.10. – 07.10.2018 

Miesto:  Aréna Pezinok, Rozálka, Suvorovova 6333/7, 90201 Pezinok 

Delegát TMK:  Jana Omelinová, MBA 
  mobil: 0908 486 952 
  e-mail: jomelinova@googlemail.com 
  e-mail: skrztesty@gmail.com 

 
Prihlášky:  Záväznú prihlášku je potrebné zaslať na všetky hore uvedené adresy  
  do 30.09.2018 20:00 hod!!!    
 
Úhrada:  Hradí sa pozvaným rozhodcom a funkcionárom. Ostatní na vlastné náklady. 

Poplatok:  Poplatok za test treba zaplatiť až po vydaní zoznamu, kde bude mať každý 
vyznačenú platbu. Následne treba zaplatiť do 03.10.2018 na účet IBAN - 
SK72 7500 0000 0040 0648 9466, do poznámky klub resp. meno pretekára. 
V prípade, že sa pretekár prihlási na dva testy, musí obidva testy uhradiť 
vopred. 

Podmienka účasti:   Platný registračný preukaz, platná lekárska prehliadka nie staršia ako 12 
mesiacov a potvrdenie o zaplatení. 

  V prípade veľkého počtu prihlásených, sa budú prijímať pretekári na 
testovanie podľa nasledovného kľúča: 

1.) Pretekári, ktorí potrebujú test na štart v pretekoch SP 
2.) Pretekári, ktorí si potrebujú dorobiť test na 80 % z dôvodu MSR 
3.) Pretekári, ktorí idú robiť test vyšší ako potrebujú pre svoju vekovú 

kategóriu. 
4.) Pretekári, ktorí sa zúčastnili testov, ktoré nasledujú termínovo tesne za 

sebou. 

Časový program:   Predpokladaný začiatok v sobotu o 08:00 hod. Čas ukončenia o 19:00 hod. 
V prípade väčšieho množstva pretekárov budú testy pokračovať v nedeľu.  

  Presný časový rozpis bude zaslaný až po uzávierke prihlášok. 
 
Upozornenie:   Testy sa plnia podľa platných nových testov a Smernice pre plnenie testov 

výkonnosti pre sezónu 2018/2018:  

V prvej časti testu je možné opakovať len 1 prvok. Do druhej časti testu 
postupujú len pretekári, ktorí zvládnu prvú časť (techniku) na min.50%. 
V druhej časti testu má pretekár 2 pokusy, ktoré môže využiť na 1 prvok 
(oba pokusy) alebo na 2 prvky po jednom pokuse.   
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