SLOVENSKÝ KRASOKORČULIARSKY ZVÄZ
SLOVAK FIGURE SKATING ASSOCIATION
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, Slovakia

SKrZ oznamuje konanie testov výkonnosti

Usporiadateľ:

KK Ruža Ružomberok

Termín:

5.-6.10.2019

Miesto:

Zimný štadión - Ružomberok,
Radlinského 10, 034 01 Ružomberok

Organizačný pracovník:

Mgr. Janka Schmidová
Tel. č.: 0905 598 876

Technický delegát:

Júlia Čekovská
E-mail: julia.cekovska@hotmail.com

Prihlášky:

Záväznú prihlášku je potrebné vyplniť v online formulári
tu do 28.9.2019 20:00 hod.
Akceptované budú len prihlášky pretekárov s riadne
vyplnenými údajmi v prihláške (vyplnené všetky polia v
tabuľke).

Úhrada:

Hradí sa pozvaným rozhodcom a funkcionárom. Ostatní na
vlastné náklady.

Poplatok:
Poplatok za test bude určený a potvrdený pre každého pretekára podľa
aktuálneho
sadzobníka poplatkov po uzávierke prihlášok. Poplatok je nutné uhradiť do 3.10.2019 na účet
IBAN SK04 0200 0000 0017 8827 9653, do poznámky klub resp. meno pretekára. V prípade,
že sa pretekár prihlási na dva testy, musí obidva testy uhradiť vopred.

Podmienka účasti:
o

Platný registračný preukaz

o

Platná lekárska prehliadka nie staršia ako 12 mesiacov

o

Potvrdenie o zaplatení.

SLOVENSKÝ KRASOKORČULIARSKY ZVÄZ
SLOVAK FIGURE SKATING ASSOCIATION
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, Slovakia

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

Časový program:

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.

Sobota 5.10., 8:00 - 20:00 hod.
Nedeľa 6.10., 08:00 – 15:00 hod.
Presný časový rozpis a rozlosovanie bude zaslané až po uzávierke
prihlášok, najneskôr však 3 dni pred konaním testov.

Usmernenie:
Testy sa plnia podľa Smernice pre plnenie testov výkonnosti pre sezónu 2019/2020:
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.
Kategórie B a interpretačné korčuľovanie nepotrebujú absolvovať testy ako podmienku pre
štart v pretekoch organizovaných SKrZ v súťažnej sezóne 2019/2020. Testy môžu absolvovať
v prípade záujmu o zaradenie do A kategórií Slovenského pohára v stanovenom poradí
bez možnosti vynechania.
Absolvovanie vyššieho testu ako je požadovaný pre danú vekovú kategóriu je možné len pri
splnení podmienky 80 % splnenia testu predchádzajúceho.

KK Ruža Ružomberok

Technická komisia

Janka Schmidová

Júlia Čekovská

V Bratislave
20.9.2019

