
 

 

Humenská korčuľa 2021 

09.-10.10.2021 

 

Propozície 

 

I. Všeobecné ustanovenia 

Usporiadateľ:   KK KRASOW Humenné 

Dátum konania:   09.-10.10.2021 

Miesto konania:   Zimný štadión Humenné, Chemlonská ul. 

Riaditeľ pretekov:  Rastislav Kováč,  

     Telefón: +421 908 381 313,  

     E-mail: rastislav.kovac.45@gmail.com 

Prihlášky:  Prihlášku na preteky vyplňte v online formulári do 

01.10.2021. Spolu s prihláškou treba zaslať plánované 

náplne jázd na naplne @kraso.sk 

Potvrdenie účasti:  Usporiadateľ zašle potvrdenie prihlášky a predbežný časový   

rozpis do 07.10.2021 

Ubytovanie:  Bude zabezpečené iba pre rozhodcov. Ostatní účastníci si 

zabezpečujú ubytovanie individuálne. Možnosti najbližšieho 

ubytovania: Hotel Alibaba, Hotel Karpatia. 

Štartovné:  Platí sa vopred na číslo účtu: 
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 SK28 7500 0000 0040 2623 2086 

 Štartovné uhraďte za jednotlivé kluby spoločne, do 

poznámky pre prijímateľa uveďte názov klubu. Uhradiť 

najneskôr do 05.10.2021.  

 V prípade neuhradenia poplatku, pretekára nevyžrebujeme! 

 Hviezdičky: 35€ 

 Jednoprogramové kategórie: 45€ 

 Dvojprogramové kategórie: 55€ 

 

Odhlášky:   Odhlásiť pretekára je možné len e-mailom, najneskôr do 

07.10.2021 do 15.00 hod. na adrese 

krasoheregistracia@gmail.com 

Podmienky účasti:  Platná registrácia člena SKrZ pre sezónu 2021/22 

Platná lekárska prehliadka 

Uhradené štartovné 

Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť 

Zdravotná služba:  Bude zabezpečená na zimnom štadióne.  

Ostatné informácie:  Podá organizačný pracovník alebo riaditeľ pretekov. 

  

II. Technické ustanovenia 

Pravidlá pretekov :   Súťaží sa podľa pravidiel ISU, SKrZ a podľa ustanovení 

tohto rozpisu 

Kategórie:   

Seniori, Seniorky 

Juniori, Juniorky 

Juniorky B, Juniori B 

Staršie žiačky, žiaci 

Staršie žiačky, žiaci B 

Mladšie žiačky, žiaci 

Mladšie žiačky, žiaci B  

Nádeje 10 

Nádeje 9 

Nádeje 8 

Nádeje 7 

Staršie nádeje chlapci 

Mladšie nádeje chlapci 

Hviezdičky 

Hobby Silver mladšie 

Hobby Silver staršie  

Hobby Silver J 

Adult Bronze 

Adult Silver 

Adult Gold 

 

Pravidlá pretekov:    Súťaží sa podľa pravidiel ISU, SKrZ  pre sezónu 2021/2022   
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Hudba:    Nahrávky posielať vo formáte mp3 v tvare:  

kateg_meno_ priezvisko.mp3 do 1.10.2020 na emailovú 

adresu: krasohehudba@gmail.com Odporúčame mať hudbu 

aj na USB. 

 

III. Záverečné ustanovenia 

Ceny:  Prví traja v každej kategórii dostanú medaily, všetci účastníci 

diplomy. 

Námietky:  Možno podať písomne s vkladom 50€ riaditeľovi pretekov 

do 15 min. po ukončení príslušnej kategórie. V prípade 

zamietnutia námietky vklad prepadá v prospech 

usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť 

časový rozpis podľa počtu prihlásených. 

 

IV. Predbežný časový harmonogram 

Štvrtok 6.10.2020  19:00 Žrebovanie prebehne náhodným žrebovaním v 

počítačovom programe  IsuCalc  

Sobota 9.10.2021  8:00 - 21:00  

Nedeľa 10.10.2020 8:00 - 16:00  

 

Časový harmonogram sa môže zmeniť v závislosti od počtu prihlásených detí, a to 

v posunutí začiatku preteku v sobotu medzi 8.00 až 12.00. Upravený časový rozpis 

bude zverejnený a zaslaný na kluby deň po losovaní.  

Vyhlásenia výsledkov jednotlivých kategórií budú prebiehať mimo ľadovej plochy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválené v Bratislave 20.9.2021     Riaditeľ pretekov 

 Júlia Čekovská, členka VV zodpovedná za VZŽ    Rastislav Kováč 
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