MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
MLADŠIEHO ŽIACTVA A NÁDEJÍ
V KRASOKORČUĽOVANÍ PRE ROK 2019

ROZPIS
1.Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ :

SKrZ v spolupráci s Krasokorčuliarskym oddielom Nové Mesto nad
Váhom

Dátum konania:

16. 3. 2019

Miesto:

Zimný štadión Nové Mesto nad Váhom

Riaditeľ pretekov:

Sylvia Macková
Tel. č.: 0907 753 941

Organizačný pracovník:

Eva Simančíková
tel. č.: 0901 716 259

Ekonóm preteku:

Lýdia Lackovičová
hospodar.kraso@gmail.com

Prihlášky:

Potvrdenie účasti a vyplnené tlačivo Plánovaný obsah programu (PPC)
je potrebné zaslať na e- mail msrnmnv@gmail.com do 11. 3. 2019 24:00hod.
Pretekári, ktorí nezašlú tlačivo PPC do uvedeného termínu , nebudú
žrebovaní.
Rozhodcom, technickému panelu, a ostatným nominovaným činovníkom
SKrZ v prípade potreby zabezpečí ubytovanie z piatka na sobotu, resp.
zo soboty na nedeľu, zároveň im budú vyplatené diéty a cestovné v zmysle
Ekonomických smerníc SKrZ (do výšky vlakom 2., resp. 1. triedy aj
v prípade použitia vlastného motorového vozidla). Zároveň budú vyplatené
odmeny rozhodcom, technickému panelu, ekonómovi pretekov a členom
organizačného výboru v zmysle Ekonomických smerníc SKrZ. Strava bude
poskytnutá aj pre členov organizačného výboru pretekov. Náhrady budú
preplatené na základe riadne a včas vyplneného a doručeného cestovného
príkazu. Tlačivo cestovného príkazu bude mať k dispozícii ekonóm preteku
počas celého trvania akcie. Cestovné príkazy, ktoré nebudú predložené
k skončeniu preteku je potrebné zaslať kompletne vyplnené najneskôr
do 25.03.2019 na adresu hospodar.kraso@gmail.com.

Úhrada:

Pretekárom SKrZ uhradí nasledovne:
pre všetky kategórie: mladší žiaci, mladšie žiačky , nádeje dievčatá 10,
nádeje dievčatá 9, nádeje dievčatá 8, nádeje dievčatá 7, nádeje staršie
chlapci, nádeje mladšie chlapci bude poskytnuté občerstvenie do výšky
stravného a občerstvenia.
V mimoriadnych prípadoch SKrZ (nad 200 km od miesta trvalého pobytu)
uhradí ubytovanie z piatka na sobotu pre kategóriu Nádeje dievčatá 7 a
zo soboty na nedeľu pre kategóriu Mladšie žiačky a Mladší žiaci max.
do výšky 30,- €/noc na základe priloženého bloku o úhrade ubytovania.
Pretekárom zabezpečuje ubytovanie klub, resp. sami.
Tréneri sa na majstrovstvách Slovenska zúčastnia na náklady klubov,
respektíve na vlastné náklady.
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SKrZ hradí náklady za ľadovú plochu, diplomy a medaily, tlač plagátov
na propagáciu pretekov a občerstvenie pre pretekárov, rozhodcov, členov
technického panelu, trénerov, nominovaným činovníkom SKrZ a členom
organizačného výboru pretekov.
Informácie:

Podá riaditeľ pretekov a organizačný pracovník.

Zdravotná služba:

zabezpečí organizátor

2.Technické ustanovenia
Predpis:

Preteká sa podľa pravidiel ISU, SKrZ a zásad tohto rozpisu.

Rozsah preteku:

mladší žiaci, mladšie žiačky
nádeje staršie chlapci
nádeje dievčatá 10, 9
nádeje mladšie chlapci
nádeje dievčatá 8, 7

Vekové hranice:

Podľa pravidiel SKrZ

Krátky program:

Podľa pravidiel SKrZ pre sezónu 2018 / 2019

Voľné jazdy:

Podľa pravidiel SKrZ pre sezónu 2018 / 2019

Hudba:

Hudbu vo formáte mp3 je potrebné zaslať na e-mail
msrnmnv@gmail.com do 11.3.2019 do 24:00.
Hudba musí byť označená kategóriou a menom pretekára nasledovne:
Kategoria_PriezviskoM

Podmienka účasti:

Registrácia v SKrZ a platná lekárska prehliadka.
Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť

Postupový kľúč:

Podľa zásad postupu pretekárov na Majstrovstvá
Slovenska v sezóne 2018 / 2019.
Redukovaný rebríček postupu na M-SR bude
zverejnený po pretekoch Veľká cena
Ružomberka v Ružomberku do 22. 2. 2019 do
20:00 hod.

Žrebovanie:

Štartové poradie a rozjazdy na VJ sa určujú
z opačného poradia redukovaného rebríčka
rozdeleného do rozjázd. Každá rozjazda M SR si
štartové poradie žrebuje samostatne.
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3. Časový program
16. 3. 2019

Porada rozhodcov – Zimný štadión

08:30
09:00

09:55

11

Nádeje dievčatá 7

09:55

10:25

2

Nádeje mladšie chlapci

10:25

11:45

12

Nádeje dievčatá 8

11:45

Vyhlásenie kategórií mladšie nádeje

12:15

12:40

4

Nádeje staršie chlapci

12:40

14:05

11

Nádeje dievčatá 9

14:10

15:25

11

Nádeje dievčatá 10

15:25

Vyhlásenie kategórií staršie nádeje

16:00

16:25

4

Mladší žiaci

16:30

19:15

24

Mladšie žiačky

Časový rozpis je predbežný a po uzávierke prihlášok môže byť upravený !

4. Záverečné ustanovenia
Námietky:

Je možné podať písomne najneskôr do 15 minút po skončení
každej súťaže s vkladom 50 €. V prípade zamietnutia
vklad prepadá v prospech usporiadateľa.

Ceny:

Prví traja obdržia medaile a všetci účastníci diplomy.

Vyhlásenie výsledkov:

Zúčastnia sa iba prví traja .

5. Dodatok
VV SKrZ na návrh TK a RK nominoval na M-SR týchto činovníkov:
Technický delegát:
Rozhodcovia:

Bohunická, Čuchran, Grinčová, Ihnatišinová, Mitická, Matejová,
Fialková, Prokop, Stankovianska

Technický kontrolór:

Domanská

Špecialisti :

Beständig, Drnzíková, Netryová, Lalinská

Rozpis schválený VV SKrZ
dňa 27.2. 2018

Jozef Beständig
predseda SKrZ

