
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRASOKORČULIARSKY KLUB TRNAVA 

 MESTSKÝ ZIMNÝ ŠTADIÓN , SPARTAKOVSKÁ 1, 917 01 TRNAVA 

 

 

 

MEDZINÁRODNÝ LETNÝ KRASOKORČULIARSKY KEMP 

TRENČÍN 2023 

CAMP I:   18. 6. – 24. 6. 2023  
 

 CAMP II:  25. 6. – 01. 7. 2023  
 

  Termín konania: 

 Vladimír Dvojnikov  SVK 

 

  Raimo Reinsalu     LAT 

   Tréneri na ľade: 

Balet a tanec:                                           Libor Hlaváček   SVK 

 

            _______________________________________________________________________________________ 

Pravidelní účastníci:  – reprezentant Slovenska –  odchovanec Adam Hagara 

                                  – reprezentantka Slovenska – Vanesa Šelmeková 
                                      – reprezentant Poľska – Jakub Lofek  
                                      – reprezentantka Lotyšska – Sofia Stepchenko 
                                      – reprezentant Litvy – Daniel Korabelnik    
                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    KRASOKORČULIARSKY KLUB TRNAVA 

 
              MESTSKÝ ZIMNÝ ŠTADIÓN , SPARTAKOVSKÁ 1, 917 01 TRNAVA 

 

 

 

 260,- €   tréningová časť (ľad + suchá príprava) Cena: 

 240,- €   ubytovanie + plná penzia  
                  Hotel MG Rink - pre pretekárov a trénerov 

 
  Sobota - pobytový deň:        40,- €   medzi kempami - MG Rink (ubytovanie + strava) 

 30,- €     možnosť 5x vstup do kryo-komory trvanie 3 min.,  
                teplota -120º C termín vstupov - pondelok až piatok  
                pred posledným tréningom 

- 3x denne ľad pre všetky skupiny  -  celkovo 17 tréningov 
 
- 2x denne suchá príprava balet a tanec – celkovo 9 tréningov 
 
- 2 bezplatné tréningové jednotky denne, ktoré si  
     môžu tréneri doobjednať a sú v cene Campu – celkovo 15    
     tréningov 
 
- tréningová jednotka je 45 min. 
  

  

V cene je zahrnuté: 

Zaradenie pretekára do skupiny budú tréneri sústredenia 
konzultovať iba s vlastným trénerom pretekára. Prípadné 
korekcie (preradenia) pretekárov v skupinách budú 
aktuálne až po porade trénerov po ukončení prvého 
tréningového dňa sústredenia. 

V cene nie je zahrnuté:      - poistenie účastníkov, náklady na vlastného trénera, masáže 

Dôležité informácie : 

Miesto konania: MG Rink, Hodžova 6844, 911 01 Trenčín 

Organizátor: Krasokorčuliarsky klub Trnava 

Mestský zimný štadión, Spartakovská 1, 917 01 Trnava 

Vedúci sústredenia: 
 
Jozef Čurma 
mobil: +421 905 944 289 
camptrencin20@gmail.com 
www.krasotrnava.sk 
fb: Krasokorčuliarsky klub Trnava 

Nakoľko je počet účastníkov limitovaný, poplatok za ľadovú 
plochu bude účastníkovi v prípade nenastúpenia na sústredenie 
vrátený až po obsadení jeho miesta náhradníkom. 
 
 

 



OTVORENIE A UKONČENIE SÚSTREDENIA 

Otvorenie  CAMP I: 
Ukončenie CAMP I: 

Otvorenie  CAMP II: 
Ukončenie CAMP II: 

nedeľa 18. 6. 2023 podľa rozpisu ľadovej plochy 
sobota 24. 6. 2023 doobeda 
Začína sa v nedeľu večerou a končí sa v sobotu raňajkami. 

nedeľa 25. 6. 2023 podľa rozpisu ľadovej plochy 
sobota 01. 7. 2023 doobeda 
Začína sa v nedeľu večerou a končí sa v sobotu raňajkami. 

 Prihlášky: 15. MEDZINÁRODNÝ LETNÝ KRASOKORČULIARSKY KEMP TRENČÍN 2023 
(google.com) 
– vyplniť najneskôr do 1.5.2023 

Platba: 
účastníci z EÚ 

úhrada zálohy vo výške 150,- €, a to najneskôr do 1.6.2023 
platbu preveďte prevodným príkazom - všetky bankové 
poplatky hradí odosielateľ 
číslo účtu: 
IBAN: SK60 7500 0000 0040 0173 1444 
SWIFT: CEKOSKBX 
Číslo účtu 4001731444 
banka 7500 - Československá obchodná banka 
poznámka: 
do poznámky uviesť meno účastníka, resp. názov klubu (pri 
hromadnej úhrade za viac účastníkov) 
úhrada zvyšnej sumy pri registrácii 

úhrada plnej sumy na mieste pri registrácii ostatní účastníci 

            MESTSKÝ ZIMNÝ ŠTADIÓN , SPARTAKOVSKÁ 1, 917 01 TRNAVA 

 

 

 

    KRASOKORČULIARSKY KLUB TRNAVA 

 

Organizácia sústredenia:         v prípade neúčasti vlastného trénera je možné dohodnúť sa 
                                                s trénerom Vladimírom Dvojnikovom alebo trénerom Raimom Reinsalu 

Upozornenie:  MG Rink má kapacitu 70 lôžok. Prednosť na 
MG Rink majú pretekári bez doprovodu a tréneri.  
Ubytovanie je možné iba cez organizátora sústredenia. 
 
Ostatní účastníci si ubytovanie zabezpečia vo vlastnej réžii. 

hotel MG Rink ***, Hodžova 6844, 911 01 Trenčín 
3 a 4 lôžkové izby 
GPS súradnice: 48°53'49.6"N 18°03'27.0"E 
http://www.hotelgaborik.sk/ 

Ubytovanie a strava: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyEhNMnGB6LWzD68p6MfwbFRbdeByTK89p-6BzgQocLVRTEQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyEhNMnGB6LWzD68p6MfwbFRbdeByTK89p-6BzgQocLVRTEQ/viewform


 

Navigácia: MG Rink, Hodžova 6844, 911 01 Trenčín 
GPS súradnice: 48°53'49.6"N 18°03'27.0"E 
 

TEŠÍME SA NA VÁS V TRENČÍNE! 

 

 

Upozornenie: Účastníci prihlásením sa na toto sústredenie berú na vedomie, 
že usporiadateľ nezodpovedá za možné zranenie. Každý 
účastník MUSÍ mať so sebou zdravotné poistenie, ktoré je 
platné na území SR. Účasť na tejto akcii je na vlastné 
nebezpečenstvo. 

Registrácia: 
vestibul hotela MG Rink 

- všetci ubytovaní na MG Rinku 
- účastníci „bez ubytovania“   
 pred vstupom na ľadovú plochu povinná registrácia!!! 
 

    KRASOKORČULIARSKY KLUB TRNAVA 

          MESTSKÝ ZIMNÝ ŠTADIÓN , SPARTAKOVSKÁ 1, 917 01 TRNAVA 

 

 

 


