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                                                                                                                  V Bratislave 16. 6. 2022 

                                     

                                      Oznam o konaní Previerok 

 

Vážení športovci a tréneri, 

Slovenský krasokorčuliarsky zväz oznamuje, že previerky výkonnosti sa uskutočnia: 

                                                  6. a 7. 8. 2022 v Bratislave 

V súlade s návrhom TMK a po odsúhlasení VV SKrZ sa previerok na náklady SKrZ(ubytovanie 
piatok-nedeľa pre pretekárov s bydliskom mimo Bratislavy, cestovné a diéty podľa ekonomickej 
smernce)  povinne zúčastnia nasledovní pretekári: 

Seniorky: Doboszová Ema, Filcová Alexandra Michaela 

Seniori:  Adam Hagara 

Juniorky: Lucia Jacková, Vanesa Šelmeková, Tereza Pócsová, Olívia Lengyelová 

Juniori: Marko Piliar, Lukáš Václavík 

Staršie žiačky: Lucia Čermáková, Alica Lengyelová, Ema Mária Čerkalová 

Starší žiaci: Tadeáš Václavík, Alex Války 

Tanečný pár juniori: Anna Šimová- Kirill Aksenov 

Tanečný pár seniori: Mária Sofia Pucherová- Nikita Lysak 

 

Previerok sa možno zúčastniť aj na vlastné náklady za nevratný poplatok 50 €, za splnenia 
nasledovných podmienok: 

• len záujemcovia z kategórie seniorov, juniorov, staršieho žiactva A, mladšieho žiactva A 
• Seniorky/seniori – zvládnutý 2A a min. jeden 3-tý skok v predchádzajúcej sezóne 2021-

2022 
• Juniorky/juniori – zvládnutý 2A alebo 3-tý skok v predchádzajúcej sezóne 2021-2022 
• žiactvo – zvládnutý 2A alebo 3-tý skok v predchádzajúcej sezóne 2021-2022 min. na < 
• TP a ŠD bez podmienok 
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Pretekári v kategórii juniorov predvedú juniorský a v kategórii seniorov seniorský krátky program a 
voľnú jazdu v súlade s pravidlami ISU, v súťažnom oblečení a s plnou náplňou.  

Pretekári v kategórii staršieho žiactva predvedú krátky program a voľnú jazdu v súlade so 
súťažným poriadkom ISU, resp. SKrZ a v súťažnom oblečení. 

Pretekári mladšieho žiactva predvedú voľnú jazdu v súlade so súťažným poriadkom ISU, resp. SKrZ 
a v súťažnom oblečení. 

 

Pretekári sú povinní najneskôr do 30.6.2022 potvrdiť svoju účasť. 
Na adresu slovakskating@kraso.sk a v kópii na tmk@kraso.sk a poslať vyplnený formulár 
„Plánovaná náplň programu“ na adresu naplne@kraso.sk .  

Úhrada poplatku pre samoplatcov najneskôr do 15. 7. 2022 na číslo účtu: IBAN: SK04 0200 

0000 0017 8827 9653, do poznámky treba napísať meno , priezvisko a previerky 2022. 
 
Poplatok pri neúčasti pretekára je nevratný. 
 
Samoplatcovia sa previerok zúčastňujú na vlastné náklady. 
 

Po prihlásení bude pretekárom zaslaná návratka(požiadavka na 
ubytovanie), ktorú sú povinní zaslať obratom na adresu 
slovakskating@kraso.sk. 
 Po ukončení previerok na ľade, prebehne zhodnotenie predvedených výkonov za účasti 
pretekárov, ich trénerov, rozhodcov a technického panelu.  
Protokol z previerok bude zaevidovaný a zaslaný na sekretariát SKrZ a uložený na web stránke 
SKrZ.  

Na základe výsledkov previerok výkonnosti bude spresnená nominácia na JGP a na ostatné 
medzinárodné preteky plánované v sezóne 2022/2023. Účasť a výkon na previerkach sú 
podmienkou nominácie na medzinárodné preteky. V prípade neúčasti na previerkach bude 
prehodnotené prerozdelenie pridelených dotácií na danú sezónu. 

 Časový rozpis previerok Vám bude oznámený po potvrdení prihlášok ako aj všetky ostatné 
potrebné informácie. 

 

 

                                                                                                                      Jozef Beständig  

                                                                                                                       Predseda SKrZ 

mailto:slovakskating@kraso.sk
mailto:slovakskating@kraso.sk
mailto:tmk@kraso.sk
mailto:naplne@kraso.sk
mailto:slovakskating@kraso.sk


                                                  SLOVENSKÝ  KRASOKORČULIARSKY  ZVÄZ 

                                                             SLOVAK  FIGURE  SKATING  ASSOCIATION 
                             Záhradnícka 95,  821 08 Bratislava, Slovakia 

           
                                                        

                                                               

 +421 918 791227                       Bankové spojenie:                                             Zapísaný: MV SR č. VVS/1-90/90-2537-9 

@    slovakskating@kraso.sk           VÚB Banka                                                        IČO: 31805540 

                                                          IBAN: SK04 0200 0000 0017 8827 9653         DIČ: 2021593673 
 

 

mailto:slovakskating@kraso.sk

