
Slovenský krasokorčuliarsky zväz 
 
 
 

Zásady účasti členov SKrZ na aktivitách organizovaných 
inými subjektami. 
 
 
A. Pretekári. 
 
01. Pretekári, ktorí sa zúčastňujú medializovaných krasokorčuliarskych aktivít, / typu „Hviez- 
      dy na ľade.../ na území Slovenska, ktoré neorganizuje SKrZ, alebo ním poverená inštitú- 
      cia, žiadajú vopred VV SKrZ o povolenie k účasti. 
02. Pretekári, ktorí sa zúčastňujú krasokorčuliarskych aktivít lokálneho charakteru na území 
      Slovenska, / napr. vystúpenie krasokorčuliarov na hokejovom zápase, na akcii sponzora, 
      vystúpenia typu „Mikuláš, resp. Vianoce na ľade“ a pod.../, ktoré spoluorganizuje kraso- 
      korčuliarsky klub, nemajú povinnosť tieto aktivity oznamovať VV SKrZ.  
      / Účasťou svojich pretekárov na týchto akciách preberajú zodpovednosť za neporušenie 
      pravidla ISU o „neoprávnenej osobe“ / 
03. Pretekári, ktorí sa zúčastňujú krasokorčuliarskych aktivít mimo územia Slovenska a ktoré 
      organizuje iný člen ISU, oznamujú svoju účasť VV SKrZ. 
      Ak sa jedná o preteky cyklu pretekov „ Európske kritérium“ a pod. klub žiada povolenie 
      len jeden krát na celý cyklus pretekov v danej sezóne, pričom v žiadosti uvedie názov pre- 
      teku a zoznam dotknutých pretekárov klubu. 
04. Pretekári, ktorí sa zúčastňujú krasokorčuliarskych aktivít mimo územia Slovenska, ktoré 
      neorganizuje člen ISU, žiadajú vopred VV o povolenie k účasti. Súčasťou tejto žiadosti 
      je i kópia oficiálneho pozvania a charakter aktivity. 
 
 
B. Rozhodcovia, technickí kontrolóri, technickí špecialisti.... / ostatní/. 
 
01. Uvedení činovníci, ktorí sa zúčastňujú krasokorčuliarskych aktivít na území Slovenska, 
      ktoré neorganizuje SKrZ, alebo ním poverená inštitúcia, žiadajú vopred  VV SKrZ, / 
      alebo ním splnomocnenú osobu / k povoleniu o účasť. 
 
02. Uvedení činovníci, ktorí sa zúčastňujú krasokorčuliarskych aktivít mimo územia Sloven- 
      ska, ktoré organizuje priamo ISU a ktoré ich na túto aktivitu priamo deleguje, oznamujú 
      svoju účasť VV SKrZ, / alebo  ním splnomocnenej osobe /, pokiaľ ich delegovanie nebolo 
      zaslané cez sekretariát VV SKrZ. 
 
03. Uvedení činovníci, ktorí sa zúčastňujú krasokorčuliarskych aktivít mimo územia Sloven- 
      ska, ktoré organizuje a na ktoré sú pozývaní členským štátom ISU, žiadajú vopred  
      VV SKrZ, / alebo ním splnomocnenú osobu /  k povoleniu o účasť. 
 
04. Uvedení činovníci, ktorí sa zúčastňujú krasokorčuliarskych aktivít mimo územia Sloven- 
      ska, ktoré organizujú iné inštitúcie, / nečlenovia ISU / a na ktoré sú pozývaní, žiadajú 
      vopred VV SKrZ, / alebo ním splnomocnenú osobu / o povolenie k účasti. 
 



 
 
Technické podmienky a postih pri ich porušovaní: 
 
1. Pretekár, alebo „činovník“ svoju oznamovaciu povinnosť zašle v písomnej forme na VV 
    SKrZ, / alebo ním poverenej osobe /,  najneskoršie do 5. pracovných dní pred konaním 
    aktivity , ktorá sa uloží na sekretariáte SKrZ.  
    Následne, po ukončení aktivity, pretekár v písomnej forme zašle výsledky aktivity na sek- 
    retariát SKrZ, / do 10. dní /.  
  
2. Pretekár, alebo „činovník“ svoju žiadosť o povolenie k účasti zašle v písomnej forme na  
    VV SKrZ, / alebo ním poverenej osobe /, najneskoršie do 10. pracovných dní pred kona- 
    ním aktivity. Vo výnimočných prípadoch je možnosť akceptácie aj v kratšom termíne. 
    VV SKrZ, / alebo ním poverená osoba / , oznámi do 5. dní od doručenia svoje rozhodnutie, 
    / vo výnimočných prípadoch i v kratšom čase /. 
 
3. Pri prvom nedodržaní lehoty pre oznámenie, resp. žiadosť, bude pretekár, alebo „činov- 
    ník“ písomne upozornení na túto skutočnosť. 
 
4. Pri druhom, opakovanom nedodržaní lehoty pre oznámenie, resp. zaslania žiadosti, alebo 
    pri štarte bez oznámenia, resp. súhlasu VV SKrZ, budú pretekárovi odobraté „body“ získa- 
    né v rebríčku SP.  
    „Činovníkovi“ bude pozastavená činnosť na 2 mesiace od termínu rozhodnutia VV SKrZ o 
    porušení týchto zásad.  
 
5. Pri treťom, opakovanom  porušení týchto zásad, bude pretekárovi, resp.  „činovníkovi“ 
    pozastavená činnosť na 6 mesiacov. 
 
6. O prípadoch, ktoré nešpecifikujú tieto zásady, rozhoduje VV SKrZ. 
 
 
Schválené Radou predsedov, konanou dňa 08. 09. 2007. 
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