10. ŽILINSKÁ PIRUETA
Memoriál manželov Novákovcov

ŽILINA
09. - 10. 2. 2019
PROPOZÍCIE
1. Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ:

Figure Skating Club Žilina

Miesto konania:

Zimný štadión Žilina, Športová 5, 010 01 Žilina

Dátum konania:

09. - 10. 2. 2019

Riaditeľ pretekov:

Jozef Šelmek +421 903 171 027

Organizační pracovníci: Bibiana Srbecká +421 903 542 077 fsc.zilina@gmail.com
Jana Ružbarská +421 944 924 784 zilinskapiruetka@gmail.com
Prihlášky:

Prihlasovanie je do 27.1.2019 23:59 pomocou webového formulára:

https://goo.gl/forms/D2atvNjC3LVy2rr82
Potvrdenie účasti:

Usporiadateľ potvrdí účasť pretekárov na e-mailovú adresu zadanú pri
prihlasovaní do 30.1.2019.

Úhrada:

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

Štartovné:

55 € - Dvojprogramové kategórie
45 € - Jednoprogramové kategórie
35 € - hviezdičky
Platí sa vopred jedným bankovým prevodom za všetkých pretekárov
klubu na účet:
Prima banka Slovensko, č. účtu 0394859001/5600 najneskôr do
2.2.2019.
Do správy pre prijímateľa uveďte názov klubu.

Podmienky štartu:

Registračný preukaz platný na sezónu 2018/19, zaplatené štartovné a
platná lekárska prehliadka nie staršia ako 12 mesiacov.
Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť resp. zodpovednosť
zákonného zástupcu!

Odhlásenie účasti:

Odhlásiť pretekára je možné do 5.2.2019 24:00. Po tomto termíne
štartovné prepadá v prospech usporiadateľa.

Žrebovanie:

Žrebovanie sa uskutoční elektronicky dňa 7.2.2019 o 18:30 hod.

Zdravotná služba:

MUDr. Stanislav Kollár, MUDr. Marcela Fuchsová

Fotoservis:

pre pretekárov budú poskytované služby vo forme vyhotovenia fotografií
účastníkov podujatia s možnosťou objednania tlačených či elektronických
fotografií na mieste konania preteku. V zmysle zákona o ochrane
osobných údajov č. 18/2018 Z. z udeľujem súhlas spoločnosti

Faxcopy Pro s.r.o. IČO: 47076178 na fotografovanie počas Žilinskej
piruetky 2019.

2. Technické ustanovenia
Pravidlá pretekov:

Súťaží sa podľa platných pravidiel ISU, SKrZ pre sezónu 2018/2019
a ustanovení tohto rozpisu.

Kategórie :
-

Nádeje dievčatá – 7,8,9,10
Mladšie žiačky, Mladšie žiačky B
Mladší žiaci
Staršie žiačky, Staršie žiačky B
Starší žiaci
Juniorky

-

IK mladšie gold
IK staršie silver
IK gold J
IK silver J
Adult bronze
Nádeje mladšie dievčatá B
Nádeje staršie dievčatá B
Hviezdičky

Kategória IK GOLD mladšie – klubová kategória nar.1.7.2003- 30.6.2008 /nemôžu štartovať v
kategórii IK silver, nakoľko už pretekali v minulosti v SP/
Hudba: 2 min 30 s +-10 s
Vokálna hudba je povolená (text hudby nesmie byť urážlivý, hanlivý, nevkusný), rekvizity sú povolené.
Vyvážená voľná jazda musí obsahovať:
Max. 4 skokové prvky, z toho max. 1 dvojitý skok ( povolené 2S,2T,2Lo). Môže obsahovať max.2
kombinácie, alebo sekvencie dvoch jednoduchých skokov alebo jednoduchý skok s dvojitým skokom.
Skoková kombinácia môže obsahovať len 2 skoky, sekvencia pozostáva z 2 (dvoch) skokov, začína
akýmkoľvek skokom za ktorým bezprostredne nasleduje skok Axlového typu s priamym prekrokom z
výjazdového oblúku prvého skoku do odrazového oblúku skoku axlového typu.
2 rôzne piruety. Piruety musia byť rôzneho charakteru. Druhá predvedená pirueta rovnakého charakteru
(rovnaká skratka) bude označená hviezdičkou, ale obsadí kolónku pre piruetu. V piruetách je minimálny
počet otáčok v pozícii dva (2). Ak táto podmienka nie je splnená, pozícia sa nepočíta.
Choreografická sekvencia má konštantnú hodnotu a bude hodnotená len rozhodcami v GOE a označená
ako (ChSq). Pozostáva z akéhokoľvek druhu pohybov ako kroky, obraty, špirály, arabesky, mesiace,
polmesiace (Ina Bauer), hydroblading, prechodové skoky (skoky neuvedené v zozname skokov), rotačné
pohyby a pod. Musí obsahovať najmenej jednu špirálu v hrane s výdržou minimálne 3 sekundy.
Sekvencia začína prvým pohybom a je ukončená posledným pohybom korčuliara. Kresba nie je
predpísaná, ale sekvencia musí pokrývať minimálne 2/3 ľadovej plochy. Ak táto požiadavka nie je
splnená, sekvencia bude mať nulovú hodnotu.
Najvyšší možný dosiahnutý level je level 2 (podľa ISU), všetky ostatné podmienky na zvýšenie levelu
budú ignorované technickým panelom (ale môžu zvýšiť GOE od rozhodcov)
Z programových komponentov sa hodnotí:
Skating Skills ‐ korčuliarske zručnosti
Performance/Execution –predvedenie
Interpretation – interpretácia hudby
Faktor pre komponenty programu sú: 2,5
Zrážky: pád – 0,5 bodu
Kategória Hviezdičky – klubová kategória pre deti narodené od 1.6.2012 – 31.12.2013
Hudba: 1min 30 sek +-10 sek
Prvky: 1 skok, 1 pirueta, lastovička, vetvičky vpred, trojky a prekladanie vpred a vzad
Hodnotenie: iba programové komponenty /3 rozhodcovia/
Skating Skills ‐ korčuliarske zručnosti
Transitions – spojovacie prvky
Performance/Execution – predvedenie

Faktory pre komponenty programu sú: 2,5
Zrážky – pád 0,5 bodu

3. Záverečné ustanovenia
Ceny:

Prví traja v každej kategórií získajú vecné ceny a každý účastník diplom

Námietky:

Podávanie námietok a protestov je podľa súťažného poriadku SKrZ pre sezónu
2018/2019 v písomnej forme spolu s vkladom 50 €. V prípade zamietnutia vklad
prepadá v prospech usporiadateľa.

Iné:

Preteky sú v započítané do SP pri splnení všetkých podmienok.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu (vrátane zmeny dňa)
podľa počtu prihlásených pretekárov.
poslať na piruetkazilina@gmail.com vo formáte mp3. Súbory označiť
nasledovne: MZ11_RuzbarskaJana_VJ.mp3, KP pre krátky program.

Hudba:

4. Časový rozpis (predbežný)
Sobota 09.02. 2019 od 8:00 do 21:00
● VJ – IK Silver J, Adult bronze, IK Gold mladší, IK Silver starší, IK Gold J, nádeje
7,8,9,10, nádeje mladšie dievčatá B, nádeje staršie dievčatá B,
● KP – staršie žiačky, starší žiaci, juniorky
Nedeľa 10.2.2019 od 8:00 do 17:00
● VJ - mladšie žiačky B, mladší žiaci, mladšie žiačky staršie žiačky B, staršie
žiačky, starší žiaci, juniorky, hviezdičky
Presný časový rozpis bude zverejnený a zaslaný na kluby deň po žrebovaní.

Schválené 10.1.2019
Wanda Stankovianska
TK pri VV SKrZ

Jozef Šelmek
riaditeľ pretekov

