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ROZPIS
Veľkej ceny L I P T O V A v krasokorčuľovaní 2011

A.Všeobecné ustanovenia
Poriadaťeľ:

Klub krasokorčuľovania L I P T O V S K Ý

Miesto konania:

Zimný štadión L I P T O V S K Ý

Dátum konania:

6. februára 2011

Riaditeľ pretekov:

Edita G O N D O R O V Á,
Jesenského 1314,
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.
mobil: 0908 161 148

Organizačný pracovník:

Marta P O L J A K O V Á, Mincova 69,

MIKULÁŚ

MIKULÁŚ

031 05 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.
mobil: 0908 223 340,
Kancelária pretekov:

Zimný štadión L I P T O V S K Ý M I K U L Á Ś

Prihlášky:

Menovité prihlášky s uvedením kategorie na predpísanom tlačive
zašlite na adresu organ.pracovníka pretekov do 29.1.2011 do 24.00 hod.
e-mail: mpoljakova@alconet.sk
Do prihlášky uveďte zástupcu klubu, jeho telef. číslo a tiež e-mailovú
adresu na potvrdenie prihlášky a zaslanie prípadných zmien v časovom
rozpise.
Spolu s prihláškou je potrebné zaslať plánovanú náplň KP a VJ pretekárov,
ktorí štartujú prvýkrát.

Ubytovanie:

Bude zabezpečené len nominovaným rozhodcom.
Ostatní účastníci si zabezpečujú ubytovanie individuálne.
Kontakt pre ubytovanie: Hotel KLAR, www.klar.sk, email: hotel@klar.sk,
044/5522911

Úhrada:

Pozvaným rozhodcom budú hradené náklady podľa smernice SKrZ. Ostatní
účastníci na vlastné náklady!

Štartovné:

33 € juniori, 22 € všetky ostatné kategórie
Štartovné je potrebné uhradiť vopred na účet č. 8107949001, kód banky
5600, do 2.2.2011. Pri úhrade je potrebné uvádzať v správe pre
prijímateľa názov klubu.

Žiadame štartovné platiť spoločne za klub a nie jednotlivo !!!
Podmienka účasti:

Platný registračný preukaz SKrZ a lekárska prehliadka nie staršia ako 12 mes.

Upozornenie:

Žrebovať sa budú iba pretekári so zaplateným štartovným. Pretekári musia
mailom zaslať oskenovaný preukaz SKrZ aj lekársku prehliadku podľa
pokynov technickej komisie SKrZ do 4.2.2011 do 12.00 hod.
Odhlásiť pretekára je možné len e-mailovou poštou s uvedením dôvodu
a to do 4.2.2011 do 12.00 hod. Za odhlásených pretekárov po tomto
termíne usporiadateľ štartovné nevracia.

Potvrdenie účasti:

Elektronickou poštou do 31.januára 2011

Zdravotná služba:

Bude zabezpečená na ZŠ Liptovský Mikuláš

Informácie:

Podá organizačný pracovník a riaditeľ pretekov.

B. Technické ustanovenia
Predpis:
Hodnotenie:

Súťaží sa podľa pravidiel ISU, pravidiel SKrZ a ustanovení tohoto rozpisu.
Kategórie nádejí a juniorov budú hodnotené novým systémom, hviezdičky starým
systémom.

Rozsah pretekov:

Hudba:

Juniori
Nádeje staršie dievčatá
Nádeje staršie chlapci
Nádeje mladšie dievčatá
Nádeje mladšie chlapci
Hviezdičky

Bude reprodukovaná CD prehrávačom. Hudby musia byť presne
označené menom pretekára, kategóriou a názvom klubu.

C. Záverečné ustanovenia
Ceny:

Prví traja v každej kategórii obdržia vecné ceny,
všetci účastníci diplomy.

Námietky:

Možno podať písomne s vkladom 20 € 15 min. po ukončení
každej kategórie riaditeľovi pretekov. V prípade zamietnutia vklad
prepadá v prospech usporiadateľa.

Iné:

Súťaž je započítavaná do Slovenského pohára.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo obmedziť počet prihlásených
z jednotlivých klubov aj upraviť časový rozpis preteku podľa počtu
pretekárov.
Klub/oddiel môže prihlásiť dvoch pretekárov v každej kategórii, ďalších označí
v prihláške ako náhradníkov s poradovým číselným označením.

D. Predbežný časový program
Piatok 4.2.2011
18.00

Prezentácia a žrebovanie poradia všetkých kategórií
na zimnom štadióne v L.Mikuláši

8.30

Porada rozhodcov

Nedeľa 6.2.2011

9.00 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 11.15
11.15 – 14.15
14.15 – 17.45
17.45 – 18.15

Hviezdičky
Vyhlásenie výsledkov mimo ľadovej plochy
Juniori KP
Nádeje mladšie a staršie chlapci
Vyhlásenie výsledkov mimo ľadovej plochy
Nádeje mladšie dievčatá
Vyhlásenie výsledkov mimo ľadovej plochy
Nádeje staršie dievčatá
Vyhlásenie výsledkov mimo ľadovej plochy
Juniori VJ
Vyhlásenie výsledkov mimo ľadovej plochy

Hodnotiaca porada rozhodcov: 15 min. po skončení súťaže

Rozpis schválený TK SKrZ
Dňa: 11.1.2011

riaditeľ pretekov
E. Gondorová

