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I. Všeobecné ustanovenia :
Usporiadateľ:

Krasokorčuliarsky oddiel Kraso Centrum Košice

Dátum konania:

29. - 30.01.2022

Miesto konania:

Zimný štadión, Kavečianska cesta č.1, 040 01 Košice

Riaditeľ pretekov:

JUDr. Katarína Ondášová
email: preteky@kcke.sk

Predseda org. výboru:

Mgr. Jacqueline Ďuricová
email: preteky@kcke.sk

Prihlášky:

Menovité prihlášky vyplňte v online formulári do 17.01.2022.
Náplne KP a VJ posielajte na naplne@kraso.sk

Potvrdenie účasti :

Usporiadateľ potvrdí účasť do 19.01.2022

Ubytovanie:

Organizátor zabezpečuje ubytovanie iba pre rozhodcov
a činovníkov. Ostatní účastníci si zabezpečujú ubytovanie
individuálne.

Možnosti ubytovania:

Hotelík ( bývalý City hotel ) recepcia.hotelik@gmail.com,
Tel: +421 918 872 108
Hotel Štadión recepcia@lokomotiva.sk Tel: +421 907 571 256
Penzión Baránok recepcia@baranok.sk Tel: +421 911 800 288

Úhrada:

Pozvaným rozhodcom budú hradené náklady podľa smerníc
SKrZ. Ostatní účastníci na vlastné náklady.

Štartovné :

Platí sa vopred na číslo účtu:
IBAN SK91 3100 0000 0043 5017 8202 Štartovné sa platí za
všetkých členov klubu naraz a to do 20.01.2022. Ako VS je
potrebné uviesť názov klubu. Po uhradení štartovného zašlite
sken úhrady na adresu riaditeľa pretekov.
Zaplatením štartovného je pretekár záväzne prihlásený.
Hviezdičky
35€
Jednoprogramové kategórie
45€
Dvojprogramové kategória
55€

Podmienky účasti:

* Registračný preukaz platný na sezónu 2021/2022
* Platná lekárska prehliadka nie staršia ako 12 mesiacov
* Zaplatené štartovné

Upozornenie:

Vyžrebovaní budú iba pretekári so zaplateným štartovným.
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Odhlášky:

Odhlásiť pretekára je možné do 25.01.2022 do 20,00 hod.
písomne na adresu riaditeľa pretekov. Odhláška inou formou
nebude organizátorom akceptovaná.
Po tomto termíne prepadá celé štartovné v prospech
usporiadateľa.

Žrebovanie :

streda 26.01.2022 o 17,30 hod. zimný štadión Crow aréna,
Kavečianska cesta č.1, Košice

Informácie:

Podá riaditeľ pretekov, alebo organizačný pracovník

Zdravotná služba :

Bude zabezpečená organizátorom. Každý pretekár štartuje na
vlastnú zodpovednosť.

II. Technické ustanovenia :

Predpis :

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

Rozsah pretekov :

*Juniorky, juniori A, B
*Staršie žiačky A, B
*Starší žiaci A, B
*Mladšie žiačky A, B
*Mladší žiaci A, B
*Nádeje staršie CH
*Nádeje mladšie CH
*Nádeje 7, 8, 9, 10 dievčatá
*Hobby Silver mladšie, staršie, Junior
*Hviezdičky

Výpočty:

Novým systémom hodnotenia.

Hudba:

Posielajte vo formáte MP3 spolu s prihláškou na adresu
hudba@kcke.sk
Názov súboru je potrebné upraviť podľa vzoru:
kategória_priezvisko_meno.mp3 . Pri dvojprogramových
kategóriách je potrebné uviesť na konci KP, alebo VJ

III. Záverečné ustanovenia :
Ceny :

Prví traja v každej kategórii obdržia vecné ceny, všetci účastníci
diplomy.

Námietky :

Možno podať písomne podľa platného súťažného poriadku na
sezónu 2021-2022. V prípade zamietnutia vklad prepadá
v prospech organizátora.

3

Všeobecne :

Súťaž je započítaná do SP pri splnení všetkých podmienok

Iné :

* Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť časový rozpis podľa
počtu prihlásených pretekárov!
* Upravený rozpis bude zverejnený po uzávierke prihlášok.
* Vyhlasovanie výsledkov bude priebežne mimo ľadovej plochy

IV. Časový rozpis (PREDBEŽNÝ)
Piatok 28.01.2022

20,00 porada rozhodcov

Sobota 29.01.2022

plánovaný začiatok o 07,30 hod. (v závislosti od počtu
prihlásených pretekárov)

Nedeľa 30.01.2022

plánovaný začiatok o 07,30 hod. (v závislosti od počtu
prihlásených pretekárov)

Schválené dňa 2.1.2022
TK VV SKrZ

JUDr. Katarína Ondášová
riaditeľ pretekov
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