
 

 
 

 

Krasokorčuliarsky klub KRASO PREŠOV 
 

 organizuje  

 

 44. ročník Ceny mesta Prešov 

v krasokorčuľovaní 
 

v Prešove 
 

            **************************************************************** 

 

R O Z P I S 
 

A. Všeobecné ustanovenia 

 

Usporiadateľ:                Krasokorčuliarsky klub Kraso Prešov 

Dátum konania:            13.-14.11.2021 

Miesto konania:            Zimný štadión, Pod Kalváriou 50, Prešov   

 

Riaditeľ pretekov:        Mgr. Helena Zamborská       +421 905 336 741 

                                       e-mail: pretekypresov@gmail.com 

                                      

Prihlášky:         Prihlášky za klub vyplňte v online formulári tu do 3.11.2021. 

                                         Náplne KP a VJ posielajte na  naplne@kraso.sk 

                                         a v kópii na adresu  riaditeľa pretekov spolu s prihláškou.   

                                         Náplne jázd stačí poslať raz v sezóne a následne iba v prípade, ak                     

                                         sa náplň jazdy pretekára menila. 

                                          

Potvrdenie prihlášok:   Usporiadateľ potvrdí účasť do 6.11.2021. 

 

Ubytovanie:        Zabezpečujeme iba pozvaným rozhodcom a činovníkom.            

                                         Ostatní účastníci si zabezpečujú  individuálne.  
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Úhrada:                 Pozvaným činovníkom budú hradené náklady podľa smernice  SKrZ.     

                                        Ostatní  účastníci na vlastné náklady. 

                

Štartovné:                   55 € - dvojprogramové kat. 

                                        45 € - ostatné kategórie 

                                        Potrebné uhradiť do 8.11.2021 za všetkých pretekárov naraz  na    

                                        účet :   SK0209000000000096291964                                         

                                        Do správy uviesť názov klubu. 

                                                          

Podmienky účasti:        * Platná registrácia pre sezónu 2020/2021 

                                        * Platná lekárska prehliadka                                                  

                                        * Zaplatené štartovné a zaslaná náplň  

                                                                                                            

Žrebovanie:                   Štvrtok  11.11.2021 o 19:00 hod. - žrebovanie všetkých kategórií                            

                                        náhodným žrebovaním počítačom v programe FSManager. 

                                        Žrebovať budeme iba pretekárov so zaplateným štartovným.     

                         

Odhlášky:       Odhlásiť pretekára je možné iba do 10.11.2019 do 20:00 hod.  

                                         e-mailom  na adresu riaditeľa pretekov. Po tomto termíne  štartovné     

                                         prepadá v prospech usporiadateľa. 

                        

Informácie:                     Poskytne riaditeľ pretekov. 

 

Zdravotná  služba:         Bude zabezpečená organizátorom. Každý pretekár  štartuje na         

                                          vlastnú zodpovednosť. 

 

 

B. Technické ustanovenia: 

 

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

 

Rozsah pretekov:            Seniori, seniorky   

                                          Juniori, juniorky A,B                          Hobby Silver J                                                                    

                                          Staršie žiačky A, B                             Hobby Silver st. 

                                          Starší žiaci A, B                                  Hobby Silver ml.                                                      

                                          Mladšie žiačky A, B                             

                                          Mladší žiaci A, B                                  

                                          Nádeje 10,9,8,7 dievčatá                     

                                          Staršie nádeje chlapci                       

 Mladšie nádeje chlapci      

        

                                        

Hudba:          Posielajte vo formáte mp3 hneď po zaslaní príhlášky na adresu: 

                                          pretekypresov@gmail.com.  

                                          Odporúčame mať hudbu  aj na USB. 

.       

 

   C. Záverečné ustanovenia: 
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Ceny:                              Prví traja v každej kategórii získajú  vecné ceny a všetci účastníci       

                                          diplomy. 

 

Námietky:                        Námietky a protesty možno podať v súlade so súťažným poriadkom  

                                          2021/22  v písomnej forme. V prípade zamietnutia, vklad prepadá 

                                          v prospech usporiadateľa. 

 

Iné:                                   Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy časového  rozpisu  podľa  

                                          počtu prihlásených pretekárov ! 

 

Upozornenie:                   V prípade  väčšieho počtu prihlásených sa budú dvojprogramové  

                                           kategórie jazdiť v nedeľu 7,30 - 11,00 hod.    

 

D. Predbežný časový program: 

 

Štvrtok –  11.11.2021 :      19,00  Žrebovanie všetkých kategórií 

 

Piatok  -   12.11.2021 :       20:00 Porada rozhodcov 

                                      

Sobota – 13.11.2021:         7:00 – 21:00                                                      

                                            VJ  Staršie nádeje chlapci                                                   

                                                  Mladše nádeje chlapci 

                                                  Nádeje 7,8 dievčatá 

                                            KP Staršie žiačky, žiaci A     

                                                  Juniori, juniorky  A 

                                                  Seniori, seniorky            

                                            VJ  Mladšie žiačky, žiaci B 

                                                  Staršie žiačky , žiaci B 

                                                  Nádeje 9,10    

                                                  Mladšie žiačky, žiaci A                                            

                                           VJ   Staršie žiačky , žiaci A                

                                                  Juniori, juniorky A 

                                                  Hobby Silver mladšie, staršie, Junior 

                                                  Juniorky, juniori B 

                                                  Seniorky, seniori 

 

                                               

Informatívny časový rozpis bude zaslaný na kluby po uzávierke prihlášok.Usporiadateľ si 

vyhradzuje právo na zmenu  usporiadania kategórií podľa počtu prihlásených. 

 

Vyhlasovanie výsledkov bude priebežne mimo ľadovej plochy. 

                                                                                                                               

  

Júlia Čekovská                                                      Mgr. Helena Zamborská 

Členka VV zodpovedná za VZŽ                                      riaditeľka pretekov   

        


