
Návrhy Kraso Prešov 

 

Úprava stanov SKrZ  

 

Článok 6, bod 5 A) 

Kľúč delegátov Valného zhromaždenia je určený takto: 

 

A) Klub zastupuje vždy jedna (1) fyzická osoba s právom hlasovať s počtom hlasov podľa 

nižšie uvedeného kľúča: 

 1 hlas získa klub, ktorý v predchádzajúcej sezóne mal pretekárov v oficiálnych kategóriách 

SKrZ, resp. na M-SR v počte minimálne troch 3 pretekárov,  

2 hlasy získa klub, ktorý v predchádzajúcej sezóne mal pretekárov SP v oficiálnych 

kategóriách, resp. M-SR v počte minimálne osem 8 pretekárov,  

3 hlasy získa klub, ktorý v predchádzajúcej sezóne mal pretekárov SP v oficiálnych 

kategóriách, resp. M-SR v počte minimálne 15 pretekárov minimálne v piatich kategóriách. 

 

Ak reprezentant SR je členom daného klubu, navyšuje sa počet hlasov klubu o 1 hlas, avšak 

maximálne do počtu 3 hlasy  ( ak má klub podľa počtu  pretekárov v oficiálnych kategóriách 

1 hlas a reprezentanta, v tom prípade má 2 hlasy, ak má podľa počtu  pretekárov v oficiálnych 

kategóriách 2 hlasy a reprezentanta, má 3 hlasy, pri počte hlasov 3 sa počet už nenavyšuje ani 

za reprezentanta). 

 

 

 

Zdôvodnenie návrhu: 

Po ťažkých dvoch sezónach kluby stratili veľa mladých pretekárov a čím ďalej kluby majú 

horšie podmienky. Treba pripomenúť, že náš šport je veľmi ťažký, nákladný a tým aj príliv 

mladých pretekárov postupne bude klesať.  
 

 

Návrh do smernice – Súťaže mimo SP 

Hobby – doplniť kat. Hobby najmladšie - dĺžka hudby  ako Hobby mladšie , prvky – max. 2 skoky, 1 

pirueta a choreo pasáž , Level  B 

Zdôvodnenie návrhu:  

Začínajúce pretekárky  vo veku 7 – 9 rokov nemusia čakať do veku 10 rokov, aby mohli jazdiť Hobby 

mladšie a zbytočne navyšujú  počet v kat. staršie nádeje B , kde nemajú zvládnuté všetky prvky.  

V kluboch sa čoraz viac stretávame s príchodom detí v tomto veku. A pomôže to aj malým 

a novovznikajúcim klubom, aby sa skôr zapojili do súťaží. 

 


