organizuje

Pohár Mikuláša Schneidera-Trnavského
19. – 20.11. 2022
Propozície

I. Všeobecné ustanovenie
Usporiadateľ:

Ice Skating Trnava

Dátum konania:

19. – 20.11.2022

Miesto konania:

Mestský zimný štadión
Spartakovská ulica 7239/1B
917 01 Trnava

Riaditeľ pretekov:
Telefónny kontakt:
e-mail:

Miroslav Bokor
0948 529 214
krasoistregistracia@gmail.com

Organizačný pracovník: Jana Válkyová
Telefónny kontakt:
0907 898 684
e-mail:
krasoistregistracia@gmail.com
Prihlášky:

Vyplniť v online formulár najneskôr do 09.11.2022
Plánované náplne jázd zasielajte na naplne@kraso.sk

Potvrdenie účasti:

Usporiadateľ zašle potvrdenie prihlášky do 11.11.2022

Ubytovanie:

Usporiadateľ zabezpečuje ubytovanie pozvaným rozhodcom, činovníkom
preteku a pozvaným hosťom. Ostatní účastníci si ubytovanie
zabezpečujú samostatne. Možnosti najbližšieho ubytovania:
Penzion Holiday
Pension & Restaurant Patriot Trnava
Hotel Arena

Úhrada nákladov:

Pozvaným činovníkom budú hradené náklady podľa smerníc SKrZ.
Ostatní účastníci idú na vlastné náklady.

Štartovné:

Potrebné uhradiť do 14.11.2022 za všetkých pretekárov naraz na účet:
SK94 8330 0000 0021 0188 8685.
Do poznámky uviesť názov klubu.
60€ - dvojprogramové kategórie
50€ - jednoprogramové kategórie
40€ - hviezdičky

Odhlášky:

Odhlásiť pretekára je možné len e-mailom, najneskôr do 16.11.2022 do
20:00hod na adrese krasoistregistracia@gmail.com
Po tomto termíne štartovné prepadá v prospech usporiadateľa.

Podmienky účasti:

Platná registrácia člena SKrZ pre sezónu 2022/23
Platná lekárska prehliadka
Uhradené štartovné

Žrebovanie:

Štvrtok 17.11.2022 náhodným žrebovaní počítačom
Žrebovať budeme iba pretekárov so zaplateným štartovným.

Zdravotná služba:

Bude zabezpečená na zimnom štadióne. Pretekári štartujú na vlastnú
zodpovednosť.

Ostatné informácie:

Poskytne riaditeľ pretekov alebo organizačný pracovník.

II. Technické ustanovenia
Pravidlá pretekov:

Súťaží sa podľa pravidiel ISU, SKrZ a ustanovení tohto rozpisu

Rozsah pretekov:
Juniori, Juniorky
Staršie žiačky, žiaci
Staršie žiactvo B
Mladšie žiačky, žiaci
Mladšie žiactvo B

Hobby Silver ml., st., J
Staršie nádeje chlapci
Mladšie nádeje chlapci
Nádeje 7,8,9,10 dievčatá
Hviezdičky

Hudba:

Posielajte vo formáte mp3 hneď po zaslaní prihlášky na adresu:
krasoistregistracia@gmail.com, kategória_priezvisko_meno.mp3
Pri dvojprogramových kategóriách je potrebné uviesť na konci KP alebo
VJ.

III. Záverečné ustanovenia
Ceny:

Prví traja v každej kategórii obdržia vecné ceny, všetci účastníci diplomy.

Námietky:

Možno podať písomne podľa súťažného poriadku platného na sezónu
2022/23. V prípade zamietnutia námietky vklad prepadá v prospech
usporiadateľa.

Iné:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť časový rozpis podľa počtu
prihlásených.
Vyhlásenie výsledkov jednotlivých kategórií bude priebežne mimo
ľadovej plochy.

IV. Predbežný časový program
Štvrtok 17.11.2022

Žrebovanie štartovného poradia random draw

Sobota 19.11.2022

Predpokladaný začiatok od 8:00 hod..

Nedeľa 20.11.2022

Predpokladaný začiatok od 8:00 hod..

Predbežný časový harmonogram jednotlivých kategórií bude zostavený po uzavretí prihlášok,
najneskôr do 16.11.2022. Upravený časový rozpis bude zverejnený na web stránke SKrZ po
žrebovaní.

Rozpis schválený

Miroslav Bokor

Janka Schmidová, TK

riaditeľ pretekov

