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

SKrZ oznamuje konanie testov výkonnosti

Usporiadateľ:

Ice Skating Trnava

Termín:

26.-27.2.2022

Miesto:

Zimný štadión Trnava,
Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava

Organizačný pracovník:

Miroslav Bokor
E-mail: miroslav.bokor33@gmail.com

Technický delegát:

Júlia Čekovská
E-mail: julia.cekovska@hotmail.com
0915 300 197

Prihlášky:

Pred podaním prihlášky si prosím pozorne prečítajte
usmernenia nižšie v tomto dokumente.
Záväznú prihlášku je potrebné vyplniť v online formulári
tu do 21.2.2022 do 18:00 hod.
Akceptované budú len prihlášky pretekárov s riadne
vyplnenými údajmi v prihláške (vyplnené všetky polia v
tabuľke).

Úhrada nákladov:

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 24.2.2022 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

Platná registrácia pre sezónu 2021/2022

o

Platná lekárska prehliadka nie staršia ako 12 mesiacov
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o

Potvrdenie o zaplatení.

V prípade veľkého počtu prihlásených, sa budú prijímať pretekári na testovanie podľa
nasledovného kľúča:
1. Pretekári, ktorí neboli
z kapacitných dôvodov

akceptovaní

na

posledné

testy

2.

Pretekári, ktorí potrebujú test na štart v pretekoch SP

3.

Pretekári, ktorí si potrebujú dorobiť test na 80 % z dôvodu M-SR

4. Pretekári, ktorí idú robiť test vyšší ako potrebujú pre svoju vekovú
kategóriu.

Časový program:

Sobota, 26.2., 7:00 – 19:00
Nedela, 27.2., 7:00 – 17:00

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 2021/2022:
Po predvedení technickej časti, v prípade potreby, vyzve komisia pretekára k oprave
maximálne 1 prvku z tejto časti (1 pokus), ak je nesplnených prvkov z techniky viac, pretekár
a tréner sa dohodnú, ktorý z nesplnených prvkov bude opakovať.
Do druhej časti testu postupujú všetci pretekári.
Po ukončení technickej časti všetkými pretekármi z danej rozjazdy test pokračuje prvkami
testu.
Na rozjazdu nastúpia 3 pretekári (rozjazda 5 min). Keď nastúpi prvý pretekár na test, ďalší
nastupuje na rozjazdu. Každý pretekár má právo opravy 1 prvku (2 pokusy) alebo 2 prvkov
po 1 pokuse.
Kategórie N7, N8, N9, N10, B kategórie a Hobby korčuľovanie nepotrebujú absolvovať
testy ako podmienku pre štart v pretekoch organizovaných SKrZ v súťažnej sezóne
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2021/2022. Ostatné kategórie absolvujú test podľa požiadavky pre sezónu 2021/2022, resp.
podľa výnimky pre sezónu 2021/2022 uvedenú v súťažnom poriadku. Testy je potrebné
absolvovať v prípade záujmu o zaradenie do A kategórií slovenského pohára v stanovenom
poradí bez možnosti vynechania.
Pre účasť na pretekoch SP je potrebné plniť požadovaný test pre svoju vekovú kategóriu
minimálne na 50 % a pre účasť na MSR minimálne na 80%.
Absolvovanie vyššieho testu je možné len pri splnení podmienky 80 % splnenia testu
predchádzajúceho.

Bezpečnostné opatrenia:
S ohľadom na stále pretrvávajúce obmedzenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19
žiadame všetkých účastníkov testov o dodržiavanie nasledujúcich pravidiel:
- počas doby platnosti plošného nariadenia nosiť rúška v uzavretých priestoroch platí pri vstupe
na ZŠ pre všetkých bez výnimky
- aktívni účastníci testov, t.z. pretekári na ľadovej ploche a pri rozcvičke rúško nosiť nemusia
- vstup rodičov do šatní bude povolený iba v ochrannom rúšku a v nevyhnutných prípadoch
- je zakázané zdržiavať sa v priestoroch zimného štadióne dlhšie ako to je nevyhnutné
- v priestoroch zimného štadióna budú rozmiestnené dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu
rúk
- odporúčame priniesť si so sebou vlastný uterák/jednorazové utierky, ochranné rúško
a prípadne iné hygienické pomôcky
Tieto pravidlá budú prispôsobované aktuálnym nariadenia vlády a zodpovedných orgánov.

Ice Skating Trnava

Technická komisia

Miroslav Bokor

Júlia Čekovská

V Bratislave
14.2.2022

