
Žilina hostila 35. ročník Veľkej Ceny a 
krasokočuliarky ŠKK Zvolen boli toho súčasťou 
03/03/2016 

 

Karin Ištokovičová. Foto: Vladimír Vlček. 

Na 35. ročník Veľkej Ceny Žiliny sa cez víkend 27.-28. februára zišlo 168 krasokorčuliarov z 25 klubov 
Slovenska. Dievčat súťažilo 145 v 7 kategóriách a 23 chlapcov v 3 vekových kategóriách. Na VC Žiliny 
dostalo príležitosť zasúťažiť si avšak mimo SP aj 13 rekreačných korčuliarov (IK) a 21 hviezdičiek. 

Trénerka ŠKK Jana Zrubecová nominovala na tieto posledné preteky pred Majstrovstvami Slovenska juniorov, 
žiactva a nádejí 7 svojich zverenkýň, ktoré súťažili v 3 vekových kategóriách. V mladších žiačkach sa 
Dominika Hatadámová umiestnila na 23. mieste s bodovým skóre 25,30 a Dorota Marková na 26. mieste 
s bodovým skóre 22,67. V kategórii 10 ročných nádejí Ema Huliaková obsadila 23. miesto so 16,27 bodmi, 
Karin Ištokovičová s 20,00 bodmi obsadila 19. miesto a Laura Debnárová 17. miesto s bodovým skóre 23,83. 
V 9 ročných nádejach Dominika Nociarová so 14,64 bodmi sa umiestnila na 19. mieste a Andrea Gaálová so 
17,70 bodmi na 16. mieste. 

Na mladých slovenských krasokorčuliarov čaká už o týždeň vyvrcholenie súťažnej sezóny  2015/2016 – 
Majstrovstvá SR juniorov, žiactva a nádejí, ktoré sa budú konať 5.-6. marca na zimnom štadióne v 
Ružomberku. Prísne nominačné kritéria postupu na túto našu najvyššiu národnú súťaž  (počet štartov v SP, 
splnený test výkonnosti požadovanej triedy podľa veku, umiestnenie v redukovanom rebríčku SP, ktorý sa 
vypočíta ako súčet 3 najvyšších bodových skóre z celej série pretekov SP)  umožňujú zúčastniť sa M-SR len 
prvým 18 krasokorčuliarkam z kategórie mladších žiačok a prvým 14 dievčatám z kategórií nádejí. Chlapci 
pre nízky počet štartujú všetci. Do súťaží Slovenského pohára (SP) sa túto sezónu zapojilo 52 mladších žiačok, 
10 ročných nádejí 32 a 9 ročných nádejí 36. Do súťaží SP sa zapojili krasokorčuliari z 27 klubov z 31 klubov 
Slovenska (z  KK Martin, KK Stropkov, KK Humenné a KK Zvolen sa nezúčastnil ani jeden pretekár 
žiadneho z 12 kôl pretekov Slovenského pohára) 

Viac informácií o činnosti ŠKK je k dispozícii na www.krasozvolen.sk 

Výsledky súťaží a všetky informácie o krasokorčuľovaní sú zverejnené na zväzovej stránke www.kraso.sk 

TS: Mária Zrubecová. Foto: Vladimír Vlček. 

 


