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Smernica - prihlasovanie na ISU projekty a semináre 

I. Prihlasovanie pretekárov a trénerov na ISU projekty a semináre je súčasťou povinností 
trénera zodpovedného za pretekára/pretekárov. Tréner je zodpovedný za sledovanie ISU 
projektov a seminárov na stránkach ISU a následne je povinný zaslať prihlášku na SKrZ 
podľa nižšie uvedených zásad. 

II. Tréner zodpovedný za pretekára/pretekárov zasiela prihlášku na sekretariát SKrZ elek-
tronicky formou mailu (slovakskating@kraso.sk) a súčasne v kópii na predsedu TMK v 
termíne min. 10 pracovných dní pred deadlinom na prihlásenie na daný ISU projekt, semi-
nár - podľa Announcementu. 

III. Okrem prihlášky je zodpovedný tréner povinný zaslať kompletne vyplnené formuláre k 
danému ISU projektu (napr. dotazníkový formulár, formulár o ubytovaní a doprave, infor-
mácie o pretekároch a tréneroch a iné podľa požiadaviek organizátora ISU projektu; zoz-
nam formulárov je uvedený na stránke ISU k daným projektom) na sekretariát SKrZ a sú-
časne v kópii na predsedu TMK. 

IV. V prípade záujmu viacerých pretekárov, resp. trénerov bude TMK pri návrhu zohľadňo-
vať aktívnu činnosť daných pretekárov/trénerov (účasť na pretekoch, reprezentačných 
zrazoch a sústredeniach, predchádzajúcu účasť na ISU projektoch a seminároch). 

V. Povinnosťou predsedu TMK a GS je skontrolovať kompletnosť prihlášky zaslanej zod-
povedným trénerom. Povinnosťou GS je ďalej (1) zaslať organizátorovi prihlášku do dead-
linu podľa Announcementu organizátora projektu, (2) informovať predsedu TMK a zodpo-
vedného trénera o zaslaní prihlášky organizátorovi projektu. 

Bratislava, 24. 02. 2022 

Vypracovala TMK        Schválil VV SKrZ 

v. r. Katarína Nagy        v. r. Jozef Beständig 
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	I. Prihlasovanie pretekárov a trénerov na ISU projekty a semináre je súčasťou povinností trénera zodpovedného za pretekára/pretekárov. Tréner je zodpovedný za sledovanie ISU projektov a seminárov na stránkach ISU a následne je povinný zaslať prihlášku na SKrZ podľa nižšie uvedených zásad.

