
         
          

           PROPOZÍCIE       
 

 

 

 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 

JUNIOROV,  

STARŠIEHO A MLADŠIEHO 

ŽIACTVA, NÁDEJÍ 

V KRASOKORČUĽOVANÍ  

PRE ROK 2023 

 

 
 



1. Všeobecná ustanovenia 

 

Usporiadateľ:                        Slovenský krasokorčuliarsky zväz v spolupráci s Klubom  

                                                krasokorčuľovania Liptovský Mikuláš  

 

Dátum konania:                    18. – 19. 03. 2023 

 

Miesto:                                   Zimný štadión TITAN Aréna Liptovský Mikuláš  

                                                          Partizánov 989, 031 01 Liptovský Mikuláš 

 

Riaditeľ pretekov:                Ing. Jaroslav Rusek 

                                                email: kkl.mikulas@gmail.com 

                                                tel. č:  0902 635 182 

 

Organizačný pracovník:      Ing. Kristína Švaňová 

                                                email: kkl.mikulas@gmail.com 

                                                tel. č.  0918 054 872             
 

Technický delegát SKrZ:     Janka  Schmidová 

                                                email:  j.schmidova@gmail.com 

                                                tel. č.:  0905 598 876 

 

Ekonóm preteku:                  Mgr. Lucia Vozárová 

                                                email: slovakskating@kraso.sk 

                                                tel. č.: 0918 791 227     

 

Prihlášky:                              Účasť je nutné potvrdiť  cez online formulár  
                                                https://forms.gle/4tYe8N2Jg7uLqWpp7 
                                                do 10. 03. 2023 do 24:00 hod.     

 

          

Úhrada:                                 Rozhodcovia, technický panel, DRO  a ostatní nominovaní   

                                               činovníci SKrZ.   

                                               Organizátor zabezpečí ubytovanie z piatka na sobotu a zo soboty  

                                               na nedeľu. Zároveň im budú vyplatené diéty a cestovné v zmysle            

                                               Ekonomickej smernice SKrZ ( do výšky vlakom 2., resp. 1.  

                                               triedy aj v prípade použitia vlastného osobného motorového  

                                               vozidla). Zároveň budú vyplatené odmeny rozhodcom,  

                                               technickému panelu, ekonómovi pretekov, členom organizačného  

                                               výboru a nominovaným činovníkom SKrZ v zmysle 

Ekonomickej  

                                               smernice SkrZ. Strava bude poskytnutá aj členom organizačného  

                                               výboru pretekov. Náhrady budú preplatené na základe riadne  

                                               a včas vyplneného a doručeného cestovného príkazu. Tlačivo  

                                               cestovného príkazu bude mať k dispozícií ekonóm pretekov   

                                               počas celého trvania akcie.  
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                                              Pretekári 

                                              SKrZ uhradí nasledovne: 

- pretekárom v každej kategórií bude preplatené občerstvenie, 

cestovné náklady v zmysle Ekonomickej smernice SKrZ 

- pretekárom súťažiacim v sobotu 18. 3. SKrZ uhradí 

ubytovanie z piatka na sobotu, pretekárom súťažiacim 

v nedeľu 19. 3. SKrZ uhradí ubytovanie zo soboty na nedeľu 

a pretekárom súťažiacim v sobotu i v nedeľu  SKrZ uhradí 

ubytovanie z piatka do nedeľe max. do výšky 30€/noc na 

základe predloženého dokladu o úhrade ubytovania. 

Pretekárom zabezpečuje ubytovanie klub, resp. si ho 

zabezpečujú sami. 

- individuálne cestovné príkazy  je potrebné odovzdať najneskôr 

v posledný deň pretekov  

                                                

 

                             

                                                 

                                             Tréneri 

- trénerom bude preplatené občerstvenie v zmysle Ekonomickej 

smernice SKrZ  

- ostatné náklady na trénerov zabezpečuje klub, resp. na vlastné 

náklady 

 

                                               

                                               SkrZ ďalej hradí:  

- prenájom ľadovej plochy a zvukovej aparatúry 

- priestory na zimnom štadióne 

- prenájom sály na žrebovanie 

- diplomy, medaile, ceny pre víťazov, kvety 

- tlač banerov, plagátov, výzdobu 

- občerstvenie pre pretekárov, rozhodcov, členov technického 

panelu, DRO, trénerov, členov VV, GS, nominovaným 

činovníkom SKrZ a členom organizačného výboru pretekov 

 

Informácie:                          Podá riaditeľ pretekov, organizačný pracovník a technický delegát  

                                             SKrZ. 

 

Zdravotná služba:              Zabezpečí organizátor 

 

 

2. Technické ustanovenia 

 
Predpis:                              Preteká sa podľa pravidiel ISU, SKrZ platných pre sezónu  

                                            2022/2023 a zásad tohto rozpisu. 

 

Rozsah pretekov:              Juniorky, Juniori (max. 12 v kategórií) 

                                            Staršie žiačky, Starší žiaci  (max. 14 v kategórií) 

                                            Mladšie žiačky, Mladší žiaci (max. 14 v kategórií) 



                                            Nádeje 7, 8, 9, 10 (max. 14 v kategórií) 

                                           Nádeje staršie chlapci, Nádeje mladšie chlapci (max. 14 v kategórií) 

                                           Športové dvojice advance novice, Junior 

                                           Tanečné páry basic novice, advance novice, intermediate novice  

 

Hudba:                              Hudbu vo formáte MP3 je potrebné zaslať cez formulár  
                                           https://forms.gle/jTuUWfhoVsqBP7h37 
                                                    Hudba musí byť označená kategóriou a menom pretekára  

                                           nasledovne: Kategória_Priezvisko_Meno_KP/VJ 
 
 

Náplne jázd:                     V prípade, že sa plánovaná náplň jazdy (PPC) v priebehu sezóny  

                                           zmenila, je nutné ju aktualizovať a aktualizovanú  PPC zaslať do 11.  

                                           03. 2023  na emailovu adresu naplne@kraso.sk.  

 

 

Postupový kľúč:                Podľa Zásad postupu na Majstrovstvá Slovenska v sezóne 2022/2023. 

 

                                         Redukovaný rebríček MSR bude zverejnený po pretekoch Poľana  

                                         CUP Detva 2023, najneskôr do 8. 03. 2023. 

 

 

Žrebovanie:                    Štartovné poradie a rozjazdy na KP v kategórií žiactva a juniorov a VJ  

                                       nádejí sa určujú z opačného poradia redukovaného rebríčka  

                                       rozdeleného do rozjázd. Každá rozjazda MSR si štartovné poradie  

                                       žrebuje samostatne. 

 

                                       Štartovné poradie na VJ v kategórií žiactva a juniorov bude určené  

                                       opačným poradím z KP (reverse order). 

 

 

 

 

3. Program 
                                       

 

Piatok 17. 03. 2023       18:00  Slávnostné otvorenie MSR spojené s malým občerstvením  

                                                 a žrebovaním za  prítomnosti pretekárov, trénerov, rozhodcov,  

                                                 technického panelu, VV SKrZ a organizačného výboru MSR.                         

                                                 Prosím  potvrdiť účasť na žrebovaní za klub na email:  

                                                 msrliptovskymikulas23@gmail.com do 15. 03. 2023 

                                                ( Mestský úrad Liptovský Mikuláš –  veľká zasadačka)  

                                                  

 

                                      20:30   Porada rozhodcov 

                                                  City Hotel TIMEOUT, Vajanského 4631/13B Liptovský  

                                                  Mikuláš 
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Časový program  počas súťažných dní, sobota , nedeľa bude zverejnený najneskôr dva týždne 

pred konaním MSR. 

 

 

 

 

 

4. Záverečné ustanovania 
 

Námietky:                      Je možné podať písomne najneskôr do 15 minút po skončení každej                                          

                                        kategórie s vkladom 50€. 

                                        V prípade zamietnutia vklad prepadá v prospech SKrZ . 

 

Ceny:                               Prví traja obdržia medaile, ceny, diplomy a všetci účastníci diplomy. 

 

Vyhlásenie výsledkov:  Vyhlásenie pre všetky kategórie sa uskutoční na ľadovej ploche.  

                                        Vyhlásenia sa zúčastnia  iba prví traja pretekári. 

 

Informácie online:          K dispozícií bude od dňa 17. 3. mobilná aplikácia Sportity. 

 

 

5. Dodatok 
 

VV SKrZ na návrh TK a RK nominoval na MSR týchto činovníkov: 

 

Rozhodcovia: Böhm, Čuchran, Benzová, Grinčová, Vaňová,  Ihnatišinová, Bálintová,  

                       Polačková, Mítická, náhr.: Bašová 

 

Technickí kontrolóri: Domanská, Bohunická, Fialková 

 

Technickí špecialisti: Kuštárová, Rišková, Beständig, Ferjová 

 

Data/video operátori: Kelschová, Sršňová 

 

Technika:  Smutný  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                              

                   

                          


