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Smernica - prihlasovanie na medzinárodné súťaže 

I. Prihlasovanie pretekárov na medzinárodné súťaže je súčasťou povinností trénera zod-
povedného za pretekára. Na medzinárodné súťaže, kde podľa Announcementu organizá-
tora prihlasuje pretekára na súťaž členský zväz ISU, je prihlášku povinný zaslať  zodpo-
vedný tréner podľa nižšie uvedených zásad. 

II. Zodpovedný tréner pretekára zasiela prihlášku na sekretariát SKrZ elektronicky formou 
mailu (slovakskating@kraso.sk) a súčasne v kópii na člena VV zodpovedného za repre-
zentáciu v termíne min. 5 pracovných dní pred deadlinom na prihlásenie na danú súťaž 
podľa Announcementu organizátora danej súťaže.  

III. Okrem prihlášky je zodpovedný tréner povinný zaslať kompletne vyplnené formuláre k 
danej súťaži (napr. PPC formulár, formulár o ubytovaní, informácie o členoch delegácie a 
iné podľa požiadaviek organizátora súťaže; zoznam formulárov je uvedeny na stránke ISU 
k danej súťaži), alebo aj iné formuláre, ktoré dodatočne zašle organizátor súťaže na sekre-
tariát SKrZ. Sekretariát SKrZ bez zbytočného odkladu zašle tieto dodatočné formuláre na 
doplnenie zodpovednému trénerovi. Ak tak sekretariát SKrZ neučiní, Generálny sekretár 
(GS) je povinný vyplniť a zaslať dodatočné formuláre organizátorovi sám. 

IV. Povinnosťou predsedu/povereného člena TMK a GS je skontrolovať kompletnosť pri-
hlášky zaslanej zodpovedným trénerom. Povinnosťou GS je ďalej (1) zaslať organizátorovi 
prihlášku do deadlinu podľa Announcementu organizátora súťaže, (2) informovať predse-
du/povereného člena TMK a zodpovedného trénera o zaslaní prihlášky organizátorovi sú-
ťaže a (3) v prípade, že z kapacitných dôvodov organizátor súťaže prihlášku neakceptuje, 
informovať o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu predsedu/povereného člena TMK a 
zodpovedného trénera. 

Bratislava, 22. 02. 2022 

Vypracovala TMK        Schválil VV SKrZ 

v. r. Katarína Nagy        v. r. Jozef Beständig 
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