Smernica č. 6/08
Slovenský krasokorčuliarsky zväz
________________________________________________________________

Smernica pre plnenie "testov výkonnosti".
1. Všeobecné ustanovenia.
1.1. Účel
Účelom testov výkonnosti je previerka krasokorčuliarov v splnení:
a/ krasokorčuliarskych prvkov / technika korčuľovania /
b/ skokov
c/ piruet
Plnenie jednotlivých testov zabezpečí výkonnostný rast pretekárov a možnosť predvedenia
kvalitného krasokorčuliarskeho výkonu v krasokorčuliarskych súťažiach.
1.2. Počet testov
Test č. 9 hnedý
Test č. 8 modrý
Test č. 7 zelený
Test č. 6 fialový
Test č. 5 oranžový
Test č. 4 ružový
Test č. 3 bronzový
Test č. 2 strieborný
Test č. 1 zlatý
Obsahovú náplň testov tvorí samostatná príloha "Testy pre sólo disciplíny platné od sezóny
2008/2009.
1.3. Evidencia
Evidenciu splnenia testov výkonnosti od testu č. 9 po test č. 1 zabezpečuje TK VV SKrZ.
Výsledky pretekárov, ktorí splnili testy, budú uvedené na w – stránke SKrZ a vo výsledkoch
SP. Každý pretekár, ktorý splnil výkonnostný test, obdrží prostredníctvom technického
delegáta – člena TK ihneď po vyhodnotení jednotlivých testov:
a/ osvedčenie o splnení testu
b/ odznak
1.4. Organizačné zabezpečenie
Organizačné zabezpečenie plnenia testov výkonnosti od č. 9 – 1 spadá do kompetencie
technického delegáta TK a určeného klubu SKrZ.

1.5 Úhrada nákladov
Ľadovú plochu a všetky výdavky spojené s nákladmi testovacej komisie, / technického
delegáta, rozhodcov, pomocného koordinátora a video kameramana / hradí VV SKrZ.

1.6 Štartovné poplatok
Všetci účastníci, ktorí sa prihlásili na plnenie testov, zaplatia štartovné, ktoré slúži na krytie
nákladov, spojených s organizovaním testov. Výšku poplatku za plnenie jedného testu na
návrh VV SKrZ schvaľuje Rada predsedov vždy pred začiatkom sezóny.
Poplatok za test sa musí uhradiť vopred poštovou poukážkou, alebo priamou úhradou na účet
SKrZ a to najneskoršie 7 dní pred uskutočnením testov výkonnosti.
1.7 Podmienka účasti
a/ na základe prihlásenie pretekára klubom
b/ platný registračný preukaz SKrZ
c/ zaplatenie poplatku
1.8 Udelenie pokuty
V prípade neúčasti prihláseného pretekára na testoch výkonnosti poplatok za test prepadá v
prospech SKrZ a klub zaplatí následne i pokutu vo výške 500.- Sk za každého pretekára, ktorý
sa testov nezúčastnil, / okrem potvrdenia od lekára a zranení /.
1.9 Platnosť testov výkonnosti
Splnený test pretekárovi ostáva trvalo platný.
1.10

Povinnosti organizátora

Klub/oddiel, ktorý bol schválený VV SKrZ ako organizátor, je povinný:
a/ nahlásiť technickému delegátovi TK meno organizačného pracovníka so všetkými potrebnými údajmi
b/ zabezpečiť ubytovanie pre členov testovacej komisie, technického delegáta TK, / prípadne
i delegáta TMK /, pre trénerov, pretekárov a doprovodu a to na základe prihlášky a objednávky klubov
c/ v spolupráci s technickým delegátom TK zabezpečiť dostatočný počet hodín ľadovej plochy na uskutočnenie testov výkonnosti
d/ zabezpečiť miestnosť pre testovaciu komisiu a šatne pre pretekárov
e/ zabezpečiť kameramana na zhotovenie videozáznamu testov
f/ registráciu pretekárov a prípadne vybratie poplatku za testy, pri plnení ďalších stupňov
g/ v spolupráci so sekretariátom zväzu zabezpečiť objednávku na ľadovú plochu na obdobie
konania testov výkonnosti
h/ zodpovedá za dodržanie presného časového rozpisu čerpania ľadovej plochy

2. Technické zabezpečenie
2.1 Zloženie komisie
Trojčlennú testovaciu komisiu, náhradníkov, ako aj predsedu testovacej komisie na návrh
TK schvaľuje VV SKrZ, / aktuálne zloženie komisie je uvedené na w-stránke SKrZ /.
/ Určený člen TMK hodnotí testy nezávisle od testovacej komisie, / rozhodcov /.

2.2 Termín a miesto konania testov
Termíny konania testov výkonnosti navrhne TK a schvaľuje ich VV SKrZ. Termín konania
testov bude zaradený do športového kalendára na príslušnú sezónu. Krasokorčuliarske kluby v
prípade záujmu o organizovanie testov výkonnosti zašlú svoju žiadosť predsedovi TK tak, aby
termín bol zaradený do Športového kalendára SKrZ, / t.j. do Rady predsedov /.
Maximálny počet konaní testov výkonnosti je trikrát za sezónu, s možnosťou rozmiestnenia
v jednotlivých oblastiach / východ, západ, stred /.
2.3 Oznam o konaní testov výkonnosti
Technický delegát TK, ktorý je zodpovedný za testy výkonnosti, najneskôr 20 dní pred
konaním akcie rozpošle, alebo osobne odovzdá proti podpisu, jednotlivým klubom , členom
testovacej komisie a na sekretariát SKrZ rozpis o uskutočnení výkonnostných testov, v ktorom musí byť uvedené:
a/ usporiadateľ
b/ termín konania
c/ miesto konania
d/ organizačný pracovník, / meno, adresa, tel.č., príp. e-mail /
e/ technický delegát, / zástupca TK /
f/ výška poplatku za test
g/ bankové spojenie na úhradu poplatku a variabilný symbol
h/ podmienky účasti
i/ termín zaslania prihlášok
j/ predbežný časový rozpis
2.4 Zaslanie prihlášok na testy výkonnosti
Kluby zašlú prihlášku svojich pretekárov na testy výkonnosti na adresu delegáta TK, najneskoršie 14 dní pred konaním testov, / rozhoduje dátum poštovej pečiatky/. V prihláške musí
byť uvedené:
a/ meno a priezvisko pretekára
b/ test, ktorý bude plniť
c/ priložiť fotokópiu dokladu o zapaltení poplatku
2.5 Záznam o priebehu testov výkonnosti

Každý člen testovacej komisie si vedie vlastné hodnotenie. Po predvedení jednotlivých
prvkov testu každý prvok hodnotia rozhodcovia verejne tabuľkou 1 – splnené, 0 – nesplnené.
Ak má pretekár za daný prvok 2x hodnotenie 0, prvok nesplnil.
Delegát TK vedie protokol o splnení, alebo nesplnení jednotlivých prvkov u každého
pretekára. Po ukončení testov predseda hodnotiacej komisie oznámi pretekárom a ich
trénerom , ktorí nesplnili daný test, dôvody nesplnenia.
Po skončení výkonnostných testov všetci členovia testovacej komisie podpíšu záverečné
hodnotenie testov výkonnosti.
Bližšie podrobnosti sú špecifikované s materiály „Testy pre sólo disciplíny od sezóny 2008/09
2.6 Organizácia testov
Pretekári budú plniť jednotlivé prvky samostatne, / po jednom /. Pre skupinu testu č. 9,8 a 7
bude prítomný na ľade tzv. „organizátor“ / určená osoba z organizátorského klubu /, úlohou
ktorej bude organizovať deti na ľade.
Prvky sa budú robiť po „krátkej osi“ z miesta, / z kľudu /. Mimo hodnotiacu komisiu môže
byť prítomný aj člen TMK, ktorý bude robiť záznam pre potreby TMK. Priebeh výkonnostných testov sa musí natáčať na video.
Pri plnení testov pre potreby IK je možné plniť len „techniku“ samostatne. / Podrobnosti budú
špecifikované v pozvánke /.
2.7 Záverečná správa o uskutočnení testov výkonnosti
Delegát TK zodpovedný za testy výkonnosti je povinný do 5. dní:
a/ zaslať vyúčtovanie akcie na sekretariát SKrZ
b/ zaslať správu a výsledky testov všetkým členom testovacej komisie, predsedovi a členom
TK, predsedovi TMK a na sekretariát SKrZ.
Schválené Radou predsedov dňa 20. septembra 2008

Mgr.Ivan Jakubovič, člen VV
zodpovedný za vnútrozväz. život

Ing.Jaroslav Burian
Predseda SKrZ

