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1. Všeobecné ustanovenia: 
 

Usporiadateľ:   Klub krasokorčuľovania RUŽA Ružomberok 

 
Partner:   Mestský úrad Ružomberok, CVČ Elán 
 
Dátum konania:  21. 01. – 22. 01. 2023 
 
Miesto konania:             Zimný štadión - Ružomberok 

Radlinského 10, 034 01 Ružomberok 
 
Riaditeľ pretekov:              Mgr.  Lucia Vozárová 

mobil: 0918/ 534 631 
e-mail:  kkr.rbk@gmail.com 

 
Organizačný pracovník:         Mgr. Gabriela Karčová 

mobil: 0915 845 778 
e-mail: kkr.rbk@gmail.com 

 
Prihlášky:              Prihlasovanie výhradne cez :  https://forms.gle/xseJgZ1JqhDfVjGv5       
                                                    do 13.01.2023  
 
Potvrdenie účasti:            Usporiadateľ potvrdí účasť pretekárov do 15.01.2023 

Upravený časový rozpis pretekov zašleme po žrebovaní. 
 
Ubytovanie:              Organizátor zabezpečuje ubytovanie len pre pozvaných  

rozhodcov, technický panel a technické zabezpečenie súťaže.  
Ostatní účastníci si zabezpečujú ubytovanie individuálne. 

 
Úhrada:              Pozvaným činovníkom budú hradené náklady podľa smerníc  

SKrZ. Ostatní účastníci na vlastné náklady. 
 
Štartovné:   Platí sa vopred, jedným prevodom za všetkých pretekárov klubu  
   na číslo účtu SK3111000000008015126630. Platba musí byť  
   pripísaná na účet usporiadateľa do 16. 01. 2023. 
                                                     Prihlášky budú akceptované len z oficiálneho klubového emailu. 
   V správe pre prijímateľa uveďte názov svojho klubu.  

- dvojprogramové kategórie - 60€  
- jednoprogramové kategórie  – 50 € 

- hviezdičky - 40€ 

- tanečné páry -100€ 

 
 
 V prípade nezaplatenia štartovného do stanoveného termínu pretekára    
                                               nevyžrebujeme. 
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Podmienka účasti:                -     platný registračný preukaz SKrZ 

- lekárska prehliadka nie staršia  ako 12 mesiacov 

- zaplatené štartovné  
Pretekári štartujú na vlastnú  zodpovednosť. Organizátor  
nezodpovedá  za žiadne  prípadné  zdravotné  problémy   
štartujúcich. 
 

Žrebovanie:                           Uskutoční sa 19. 01. 2023 po 20.00 h náhodným žrebovaním počítačom  

                                            – programom IsuCalc, tzv. Random draw. 
 
Informácie:           Podá  riaditeľ pretekov a organizačný pracovník. 
 
Zdravotná služba:          Bude zabezpečená na zimnom štadióne. 
 
Odhlášky:           Odhlásiť pretekára je možné iba e-mailovou poštou s uvedením  
                                                 dôvodu a to do 17.01.2023. Po tomto termíne štartovné prepadá      
                                                 v prospech usporiadateľa. 
 

2. Technické ustanovenia: 
Predpis:   Súťaží sa podľa platných pravidiel ISU, platných pravidiel SKrZ pre  

                                                sezónnu 2022/2023 a ustanovení tohto rozpisu. 

   
Rozsah pretekov: 

 
• Juniorky, Juniorky B 

• Juniori 
• Juniorky 

• Staršie žiačky 

• Starší žiaci  
• Hviezdičky 
• Mladšie žiačky 

• Mladší žiaci  
• Nádeje staršie CH 

• Nádeje 7, 8, 9, 10 dievčatá 

● Hobby silver starší 
● Hobby silver junior 
● Advance Novice Ice Dance 

 
 
 
Hudba Posielajte na : https://forms.gle/EVAyX7TGjrcVube28 

Názov súboru treba upraviť podľa vzoru: kategoria_priezvisko_meno.mp3   
Pri dvojprogramových pretekároch treba uviesť na konci KP alebo VJ. 
Odporúčame mať pri sebe aj USB 
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3. Predbežný časový program: 
 
Štvrtok 19. 01. 2023 :  19. 00 - Žrebovanie všetkých kategórii 
Sobota:  21. 01. 2023    Nedeľa:  22. 01. 2023 
Plánovaný začiatok o 7:30 (v závislosti od počtu prihlásených pretekárov). 
Časový rozpis bude zverejnený a prispôsobený aktuálnej situácii po uzavretí prihlášok. 

 
     
 
 

4. Záverečné ustanovenia: 
 
Ceny: Prví traja v každej kategórií obdržia vecné ceny a všetci účastníci 

diplomy.  
 
Námietky:   Možno podať písomne podľa súťažného poriadku na sezónu  
    2022/2023 
 
Upozornenie:              Súťaž je započítaná do SP pri splnení všetkých podmienok. 
 
Iné:               Vyhlasovanie výsledkov bude priebežne mimo ľadovej plochy. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť časový rozpis preteku podľa 
počtu prihlásených pretekárov. 

 
 
 
Rozpis schválený 6. 1. 2023 
 
Mgr.Janka Schmidová                                                         Mgr. Lucia Vozárová 
           TK   SKrZ                                                                                      riaditeľ pretekov 


