
 

 

 

 

Usporiadateľ:                                      Kraso klub Detva, o.z. 
 

Partner:                                                Mesto Detva 

Dátum konania:                                 04.03.- 05.03.2023 

Miesto konania:                                 Zimný štadión Detva, M.R.Štefánika 59, 962 12 

 

Riaditeľ pretekov:                              Alena Strečková  +421 908 289 683, krasoklubdetva@krasoklubdetva.sk 

Organizační pracovníci:                    Mgr.Miriam Ďuricová  +421 918 568 442 

                                                               Mgr.Miroslava Chalupská  +421 908 597 997 

 

 Prihlasovanie :                                   Prihlasovanie je možné len cez webový formulár: PRIHLÁŠKA 

                                                               Prihlášky akceptujeme do 23.02.2023 do 00:00 hod. 

 

Potvrdenie účasti:                              Účasť pretekárov potvrdí usporiadateľ do 25.02.2023 

 

Štartovné:                                            Štartovné je potrebné uhradiť najneskôr do 26.02.2023 

                                                                na účet vedený vo VÚB : SK26 0200 0000 0031 8850 0253 

 

                                                                Jednoprogramové kategórie – 50,- 

                                                                Dvojprogramové kategórie – 65,- 

                                                                Športová Dvojica – 100,- 

 

                                                                Štartovné platí klub za všetkých svojich pretekárov v jednej platbe. 

                                                                Do poznámky pre prijímateľa uveďte názov klubu. 

                                                                Úhrada v hotovosti na mieste preteku nie je možná. 

 

Podmienky účasti:                              Registrácia SKRZ platná pre sezónu 2022/2023. Platná lekárska         

                                                                prehliadka nie staršia ako 12 mesiacov. Štartuje sa na vlastnú   

                                                                zodpovednosť alebo zodpovednosť preberá zákonný zástupca.  

                                                                Zaplatené štartovné. 

 

Upozornenie:                                       Vyžrebovaní budú iba účastníci so zaplateným štartovným. 

 

Odhlášky:                                             Odhlásiť pretekára je možné len mailom do 28.02.2023 do 18:00 hod.  

                                                                Po tomto termíne štartovné prepadá v prospech usporiadateľa. 

 

Ubytovanie:                                          Organizátor zabezpečuje ubytovanie pozvaným rozhodcom   

                                                                a technickému panelu. Účastníci si ubytovanie zabezpečujú samostatne.  

 

  Zdravotná služba:                         MUDr. Peter Jacko  

 

 

8.Poľana CUP Detva 

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtIOluaMwjPORUmXgRIpP-TYPHMozk2Fu3pJy898Ls6LQAkQ/viewform?fbclid=IwAR2VfMINubQvhhHYfTrKUXh7zz4Y4EMGjrMI2_hNkBPNDQyDMWTGaQtF3T8


 

 

 

 

  Pravidlá pretekov:                           Súťaží sa podľa pravidiel ISU pre sezónu 2022/2023 a podľa smernice 

                                                               SKrZ Náplne KP a VJ pre sezónu 2022/2023.                                                                         

  

Rozsah pretekov:                              

 Juniori/Juniorky A 

 Juniori/Juniorky B                         

 Staršie žiačky A/Starší žiaci A 

 Staršie žiactvo B 

 Mladšie žiačky A 

 Mladšie žiactvo B 

  Nádeje 7,8,9,10  

  Nádeje mladšie chlapci 

  Hobby Silver Staršie 

  Hobby Silver Mladšie 

  ŠD Staršie žiactvo 

  Hudba:                                             Hudbu zasielajte vo formáte mp3 na adresu    

                                                             krasoklubdetva@krasoklubdetva.sk   

                                                             Súbory označiť nasledovne: STZ_Anna_Pekna_VJ.mp3  

                                                             Pri dvojprogramových kategóriách vždy uviesť na konci VJ, resp.KP. 

                                                              Odporúčame mať pri sebe aj USB! 

 

 

Ceny:                                                 Prví traja v každej kategórii dostanú poháre a vecné ceny.  

                                                           Všetci ostatní účastníci medaily za účasť a diplomy. 

 

Námietky:                                        Podávanie námietok a protestov je podľa súťažného poriadku SKrZ pre 

                                                           sezónu 2022/2023. V prípade zamietnutia vklad prepadá v prospech  

                                                           usporiadateľa. 

Iné:                                                   Preteky sú započítané do SP pri splnení všetkých podmienok.  

                                                           Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu podľa počtu  

                                                           prihlásených pretekárov. Vyhlasovanie výsledkov bude priebežne mimo  

                                                           ľadovej plochy. 

 

 

Plánovaný začiatok pretekov bude o 08:00 hod.(v závislosti od počtu prihlásených pretekárov).  

Časový rozpis bude zverejnený a prispôsobený aktuálnej situácii po uzavretí prihlášok. 

Predbežný časový rozpis bude zaslaný na mailové adresy jednotlivých klubov najneskôr 01.03.2023. 

Žrebovanie sa uskutoční vo štvrtok 02.03.2023 po 20:00 náhodným žrebovaním počítačom – programom IsuCalc, 

tzv. Random draw. 

 

 

  

   Schválené -  Janka Schmidová TK pri VV SKrZ                                               Riaditeľ pretekov - Alena Strečková 

C. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: 

     B.   TECHNICKÉ USTANOVENIA: 

D. PREDBEŽNÝ ČASOVÝ ROZPIS A ŽREBOVANIE: 


