
 

 

Majstrovstvá Slovenska 
Juniorov 

Staršieho a Mladšieho žiactva 

Nádejí 

 v krasokorčuľovaní pre rok 2022 

 

Organizované Slovenským krasokorčuliarskym 

zväzom  

v spolupráci 

s Kraso Centrum Košice 

 

Zimný štadión Crow Aréna Košice 

 

2.-3.4.2022 

 

 

 

PROPOZÍCIE  



 

 

1.  Všeobecné ustanovenia 

 

Usporiadateľ:  SKrZ v spolupráci s Kraso Centrum Košice 

 

Dátum konania: 2.-3.4.2022 

 

Miesto:   Zimný štadión Crow Aréna Košice 

 

Kontaktné osoby: Riaditeľka pretekov – JUDr.Katarína Ondáśová 

ondasova.katarina@gmail.com, 0915 507 347 

Organizačná pracovníčka –Mgr. Jaqueline Ďuricová 

quelinka@azet.sk, 0907 587 231 

Generálna sekretárka SKrZ –Lucia Vozárová 

slovakskating@kraso.sk, 0918 791 227  

Ekonómka preteku – Lýdia Lackovičová,  

hospodar.kraso@gmail.com 

 

Potvrdenie účasti:  Potvrdenia účasti je nutné zaslať na msrkosice22@gmail.com do  

25.3.2022 do 24:00 hod.  

 

 

Úhrady:  Rozhodcom,  technickému  panelu  a  ostatným  nominovaným   

činovníkom SKrZ  

Organizátor zabezpečí ubytovanie z piatka na sobotu, resp. zo  soboty   

na  nedeľu.  Zároveň  im  budú  vyplatené  diéty  a cestovné  v zmysle  

Ekonomickej  smernice  SKrZ (do výšky vlakom  2., resp. 1. triedy  aj 

v prípade použitia vlastného osobného motorového vozidla). Zároveň  

budú vyplatené  odmeny  rozhodcom,  technickému  panelu,  ekonómovi  

pretekov, členom organizačného výboru v zmysle Ekonomickej smernice 

SKrZ. Strava bude poskytnutá aj členom organizačného výboru pretekov. 

Náhrady budú preplatené na základe riadne a včas vyplneného a doručeného 

cestovného príkazu. Tlačivo cestovného príkazu bude mať k dispozícii ekonóm 

preteku počas  celého  trvania  akcie.  Cestovné   príkazy,  ktoré   nebudú  

predložené k skončeniu  preteku  je  potrebné  zaslať  kompletne  vyplnené  

najneskôr do 17.4.2022 na adresu hospodar.kraso@gmail.com. 

 

Pretekárom 

SKrZ uhradí nasledovne:-pre účastníkov každej kategórie bude poskytnuté 

občerstvenie v zmysle Ekonomickej smernice SKrZ. Pretekárom v každej 

kategórii budú preplatené cestovné náklady v zmysle Ekonomickej smernice 

SKrZ. Pretekárom v každej kategórii SKrZ uhradí ubytovanie z piatka na 

sobotu a zo soboty na nedeľu max. do výšky 30 €/noc na základe 

predloženého dokladu o úhrade ubytovania. Pretekárom zabezpečuje 

ubytovanie klub,resp. si ho zabezpečujú sami. 

 

Tréneri sa na MSR zúčastnia na náklady klubov, resp. na vlastné náklady.  

 

SKrZ ďalej hradí náklady za ľadovú plochu, priestory na zimnom štadióne, 

diplomy, medaily, tlač plagátov na propagáciu pretekov, tlač banneru do Kiss 

and Cry, živý prenos na internete, občerstvenie pre pretekárov, 

rozhodcov,členov technického panelu, trénerov, nominovaným činovníkom 

SKrZ a členom organizačného výboru pretekov. 
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Informácie podá riaditeľ pretekov a organizačný pracovník.  

 

Zdravotnú službu počas konania MSR zabezpečí organizátor. 

 

2.Technické ustanovenia 

 

Predpis:  Preteká sa podľa pravidiel ISU, SKrZ a zásad 

týchto propozícií. Vekové hranice podľa pravidiel ISU a SKrZ. 

 

Rozsah pretekov: Juniorky, Juniori (max. 12 v kategórií) 

   Staršie žiačky, Starší žiaci (max. 18 v kategórií) 

Mladšie žiačky, Mladší žiaci (max. 14 v kategórií) 

   Nádeje dievčatá 10, 9, 8, 7 (max. 14 v kategórií) 

   Nádeje chlapci starší, Nádeje chlapci mladší (max. 14 v kategórií) 

   Športové dvojice ml. žiactvo 

   Tanečné páry ml. žiactvo 

 

Hudba:   Hudbu vo formáte mp3 je potrebné poslať na email do 25.3.2022 na  

e-mail msrkosice22@gmail.com  

Hudba musí byť označená kategóriu a menom pretekára nasledovne:  

Kategoria_Priezvisko_Meno_KP/VJ 

 

Náplne jázd:  V prípade, že sa plánovaná náplň jazdy (PPC) v priebehu sezóny  

zmenila, je nutné aktualizovanú PPC zaslať do 25.3.2022 na adresu  

naplne@kraso.sk. 

 

Postupový kľúč: Podľa Zásad postupu na Majstrovstvá Slovenska v sezóne  

2021/2022.  

 

Redukovaný rebríček MSR bude zverejnený po pretekoch ICE CUP 

Brezno 2022 najneskôr 21.3.2022 o 24:00. 

 

Žrebovanie:  Štartové poradie a rozjazdy na KP v kat. žiactva a juniorov a  VJ  

nádejí sa určujú z opačného poradia redukovaného rebríčka  

rozdeleného do rozjázd. Každá rozjazda MSR si štartové poradie  

žrebuje samostatne. 

 

Štartové poradie na VJ v kat. žiactva a juniorov bude určené opačným poradím 

z KP (reverse order).  
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3. Program 

Časový rozpis je predbežný a môže byť upravený 

 

Piatok 1.4.2022  18:00  Slávnostné otvorenie spojené s recepciou a  

žrebovaním (Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, 

Košice) 
Slávnostné otvorenie bude streamované aj online 

20:00  Porada rozhodcov (Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, 

Košice) 

 

 

 

Sobota 2.4.2022 6:00 –9:00  Tréningy  

9:30   Nádeje dievčatá 7   Voľné jazdy 

10:40  Nádeje mladšie chlapci  Voľné jazdy 

11:15  Nádeje dievčatá 8   Voľné jazdy 

 

Vyhlásenie výsledkov 

 

 13:00  Športové dvojice ml. žiactvo Voľné jazdy 

13:15  Nádeje staršie chlapci  Voľné jazdy 

13:40  Nádeje dievčatá 9   Voľné jazdy 

15:10  Nádeje dievčatá 10   Voľné jazdy 

 

Vyhlásenie výsledkov 

 

17:15   Tanečné páry ml. žiactvo Povinný tanec 

17:30  Starší žiaci    Krátky program  

18:05  Juniori     Krátky program 

18:45  Staršie žiačky    Krátky program 

20:30   Juniorky    Krátky program 

 

Nedeľa 3.4.2022 6:00 –9:30   Tréningy 

10:00  Mladšie žiačky   Voľné jazdy 

11:15   Mladší žiaci    Voľné jazdy 

11:30  Tanečné páry Ml. žiactvo Voľný tanec 

 

Vyhlásenie výsledkov 

 

12:30   Staršie žiačky    Voľné jazdy 

14:30  Starší žiaci   Voľné jazdy 

 

Vyhlásenie výsledkov 

 

15:00  Juniori     Voľné jazdy 

15:55  Juniorky    Voľné jazdy 

 

Vyhlásenie výsledkov  



 

 

4. Záverečné ustanovenia 

 

Námietky:  Je možné podať písomne najneskôr 15 minút po skončení každej súťaže s  

vkladom 50 €.  

V prípade zamietnutia vklad prepadá v prospech usporiadateľa. 

 

Ceny:   Prví traja obdržia medaile, ceny, diplomy a všetci účastníci diplomy. 

 

Vyhlásenie výsledkov: Zúčastnia sa iba prví traja. Vyhlásenie pre všetky kategórie sa uskutoční na

   ľadovej ploche. 

 

5. Dodatok  

 

VV SKrZ na návrh TK a RK nominoval na M-SR týchto činovníkov: 

 

Rozhodcovia: Bálintová, Benzová, Böhm, Čuchran, Grinčová, Ihnatišinová, Marčeková, Mitická, 

Vaňová 

Technickí kontrolóri:  Bohunická, Fialková  

Technickí špecialisti:  Drnzíková, Horoščáková, Zamborská, Vnučko 

ŠD: Beständig, Rišková 

TP: Grinčová, Vaňová 

Data/Video operátori: Kadleček, Kelschová, Sršňová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis schválený VV SKrZ      Ing. Jozef Beständig 

dňa 17.3.2022        predseda SKrZ 


