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Karnevalom sa skončila tohtoročná sezóna v
ŠKK Zvolen
31/03/2014

Zľava – Buchová, Čunderlíkova, Debnárová a Marková. Foto:
ZV-podujatia.

Aj napriek tomu, že krásne, slnečné počasie v sobotu bolo veľkou konkurenciou jednej z mimo
súťažných akcií ŠKK, na zimný štadión vo Zvolene prišlo viac ako 60 detí a ich rodičov. Športový
krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen pre nich pripravil záverečný karneval na ľade a nezabudlo sa
ani na veľkú a už tradičnú tortu, ktorú zdobilo 5 ohnivých fontán, ktoré symbolizovali 5 úspešných
rokov od vzniku ŠKK Zvolen.
Deti z kurzu základov korčuľovania dostali certifikát o jeho absolvovaní a nebolo ich málo. Túto
sezónu sa ich celkovo prihlásilo až 119! Karneval bol zároveň aj príležitosťou odmeniť
najúspešnejšiu pretekárku a reprezentantku ŠKK.V tejto súťažnej sezóne bol dôvod toto ocenenie –
sošku krasokorčuliarky – odovzdať až dvom krasokorčuliarkam, Barbore Čunderlíkovej a Laure
Debnárovej. Obidve pretekárky si svoju výkonnosť a tým aj vyššie bodové skóre nielen zvyšovali
počas celej sezóny ale sa prebojovali aj medzi prvých 12 na Slovensku a boli Slovenským
krasokorčuliarskym zväzom nominované na Majstrovstvá SR – našu najvyššiu národnú súťaž.
Svoj materský klub ŠKK ale aj mesto Zvolen veľmi dobre reprezentovali nielen počas celej 15 –
kolovej série Slovenského pohára a M-SR ale aj v zahraničí.
Keďže krasokorčuliarska sezóna na Slovensku končí až posledným aprílovým dňom, tréningy
pretekárok, pokročilých ale aj kurzu základov korčuľovania detí aj dospelých budú pokračovať
podľa možností aj naďalej.
Fotografie

TS – Vladimír Vlček. Foto: Vladimír Vlček a Ján Števonka.

Dievčatá ŠKK Zvolen sa zúčastnili na M-SR v
SKrZ centre v Košiciach
10/03/2014

Na foto (z lava): Laura Debnárová, Barbora Čunderlíková. Foto:
Vladimír Vlček.
TS – V tieni hokejovej play off bojovalo aj 120 krasokorčuliarov Slovenska o titul svojho
majstra.
Cez víkend 8.- 9. marca sa zišli krasokorčuliari v Košiciach, kde z poverenia SKrZ Kraso
Centrum Košice usporiadal Majstrovstvá Slovenska v krasokorčuľovaní juniorov, žiactva a nádejí
pre rok 2014.
Chlapcov štartovalo v kategórii juniorov 2, starších žiakov 4, mladších žiakov 5, mladších nádejí 7
a starších nádejí 8.
V dievčenských kategóriách súťažilo 12 junioriek, 15 starších a 18 mladších žiačok a nádeje 10
ročné, 9 ročné, 8 ročné a 7 ročné zhodne po 12 súťažiacich.
Kým všetci chlapci a juniorky mali účasť na M-SR pre malé počty súťažiacich počas celej sezóny
istú, ba dokonca im bol umožnený štart na vlastné náklady aj v prípade nesplnenia nominačných
kritérií, žiačky a nádeje dievčatá o účasť na našej najvyššej národnej súťaži museli tvrdo bojovať
celých 15 kôl Slovenského pohára (SP).
Body z 3 najlepších umiestnení z celej série SP a umiestnenie z tohto redukovaného rebríčka do 12
miesta v kategórii nádejí a do 18 miesta v kategórii žiačok im umožnil štart na M-SR.
Zo Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen (ŠKK) splnili nominačné kritéria 2
krasokorčuliarky v kategórii nádejí. V 10 ročných Barbora Čunderlíková, ktorá sa umiestnila na
8. mieste a Laura Debnárová v 8 ročných na 7. mieste. Sú to vynikajúce umiestnenia a obidve
svojimi voľnými jazdami dokázali, že právom patria medzi 12 najlepších krasokorčuliarskych
nádejí na Slovensku. Je to veľký úspech ŠKK vo svojej 5 ročnej histórii. Veľká vďaka patrí
predovšetkým ich trénerke Jane Zrubecovej, ktorá ich vedie a pripravuje na súťaže, lebo v športe
nestačí mať len talent a húževnatosť, najdôležitejšia je systematická a profesionálna práca s mladým
športovcom.
V 10 ročných nádejach v tejto súťažnej sezóne štartovalo 29 dievčat a v 8-ročných dokonca 34
dievčat. Ďalšie želiezko mal ŠKK v kategórii 9 ročných nádejí – talentovanú Emíliu Buchovú,
ktorá sa však v konkurencii až 43 pretekárok neumiestnila vo finálovej dvanástke aj keď tam
výkonmi počas sezóny patrila – obsadia 17. miesto.
Viac o pretekárkach ŠKK, výsledky a videá zo súťaží nájdu záujemcovia na klubovej stránke
http://www.krasozvolen.sk.
Všetky výsledky z krasokorčuliarskych súťaží i z M-SR sú na stránke SKrZ http://www.kraso.sk.
TS a foto: Vlado Vlček

Dve dievčatá ŠKK Zvolen nás budú reprezentovať
M-SR v Košiciach
06/03/2014

Barbora Čunderlíková a Laura Debnárová, Foto: Vlado Vlček.
TS – Zimný štadión Crow aréna v Košiciach privíta už budúci víkend najlepších krasokorčuliarov Slovenska. Z
poverenia Výkonného výboru Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu usporiada 8.-9. marca Kraso Centrum
Košice Majstrovstvá Slovenska juniorov, žiactva a nádejí v krasokorčuľovaní pre rok 2014.
Postupový kľúč na slovensky šampionát je nekompromisný. Dostať sa naň môže len 12 krasokorčuliarov v kategórii
nádejí a 18 v juniorskej a žiackej kategórii. Rebríček postupu je vytvorený na základe celosezónnych výsledkov, z
ktorých sa vybrali body z 3 najlepších umiestnení celej série Slovenského pohára (15 kôl). Ďalšou podmienkou je
splnenie vopred určeného testu. Kým všetci chlapci ale aj juniorky vzhľadom na veľmi malý počet pretekárov majú po
splnení testu účasť istú, nemusia tak tvrdo bojovať celú sezónu o dobré umiestnenie. Staršie žiačky, mladšie žiačky a
nádeje o účasť na M-SR tvrdo bojovali počas celej sezóny. V SP pretekalo 25 starších žiačok a 27 mladších žiačok –
postupuje prvých 18.V nádejach 10 ročných súťažilo 29 dievčat, nádejach 9 ročných – 43, nádejach 8 ročných – 34 a
nádejach 7 ročných – 39. V týchto kategóriách postupuje len prvých 12.
Aj napriek malému počtu postupujúcich nádejí sa na našu najvyššiu národnú súťaž prebojovali 2 reprezentantky zo
Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen (ŠKK). V 10 ročných nádejach Barbora Čunderlíková a v 8
ročných Laura Debnárová. Obe dievčatá počas celej súťažnej sezóny dokazovali svoju stúpajúcu výkonnosť
peknými umiestneniami a právom patria do prvej dvanástky na Slovensku.
ŠKK Zvolen je klubom, ktorý túto sezónu oslávi len 5 rokov od svojho založenia. Pod vedením našej profesionálnej
trénerky Jany Zrubecovej už dokázal vychovať 9 krasokorčuliarok, ktoré dobre reprezentujú nielen svoj klub ale aj
mesto Zvolen na Slovensku, ale aj v zahraničí a ich výsledky sú započítavané do Slovenského pohára. Úspechy tešia o
to viac, že všetky dievčatá sú vychované našim klubom, od ich prvých krokov na ľade.
TS a foto: Vlado Vlček

Športovým krasokorčuliarskym klubom prešlo
rukami viac ako 500 detí
01/03/2014
Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen (ďalej ŠKK) oficiálne
začal svoju činnosť 29.7.2009 potvrdením registrácie Ministerstvom
vnútra SR. Jeho hlavným poslaním je rozvoj krasokorčuľovania v meste
Zvolen a vytvorenie vhodných podmienok pre voľno časové aktivity detí a
dospelých, ktorí majú záujem o krasokorčuľovanie a o rekreačné
korčuľovanie. Ponúkame nový, moderný typ tréningového procesu,
zameraný na neustále zdokonaľovanie krasokorčuliarskych schopností
zábavnou formou. 26.6.2010 sa ŠKK stal riadnym členom Slovenského
krasokorčuliarskeho zväzu.
Medzi zakladajúcich členov patria osoby, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s krasokorčuľovaním, či
už ako funkcionári, alebo ako pretekári/tréneri.
ŠKK sa zameriava na všetky vekové kategórie
korčuliarov a taktiež na rôzne výkonnostné
skupiny. Naučiť korčuľovať sa u nás môžu
všetci záujemcovia, od detí až po dospelých a v
prípade že budú mať záujem pokračovať vo
zvyšovaní svojich korčuliarskych zručností,
kvalifikovaní tréneri sa o nich postarajú a ukážu
im svet výkonnostného krasokorčuľovania.
Za krátku dobu nášho pôsobenia v meste Zvolen
našimi rukami prešlo viac ako 500 detí, ktoré
absolvovali nami organizované kurzy na
zimnom štadióne. Taktiež pravidelne organizujeme bezplatné kurzy korčuľovania pre školy a
škôlky na verejnej ľadovej ploche o ktoré je veľmi veľký záujem a týmito kurzami prešlo už viac
ako 350 školákov a škôlkarov. Naše kurzy dospelých už absolvovalo takmer 100 záujemcov
Naše certifikované trénerky s dlhoročnými skúsenosťami sú zárukou kvalitnej výuky korčuľovania
na ľade, ale aj na kolieskových korčuliach. Naše trénerky ako jediné v kraji majú taktiež certifikáty
inštruktorov na výuku korčuľovania na kolieskových korčuliach. Garantom celej trénerskej činnosti
je jediná trénerka s najvyššou kvalifikáciou v širokom okolí – Jana Zrubecová, ktorá zároveň
vychováva aj naše pretekárky. Je bývalou najúspešnejšou krasokorčuliarkou v novodobej histórii
Zvolena a okrem jej športových výkonov sa môže pochváliť aj účinkovaním v muzikále na ľade –
Mrázik.
Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen
aktuálne reprezentuje 9 pretekárok v rôznych
vekových kategóriách. Pretekárky sa štandardne
dobre umiestňujú a neustále si zvyšujú svoje
osobné bodové skóre, čo je znakom ich
neustálej snahy napredovať. Každú sezónu
rozšíria naše rady pretekárok nové deti, ktoré
prešli z korčuliarskej prípravky a majú záujem o
krasokorčuľovanie. Naše najlepšie pretekárky sa
zúčastňujú aj medzinárodných pretekov v
zahraničí, kde úspešne reprezentujú nielen seba,
svoj klub a mesto ale aj Slovensko.
Vytvorenie primeraných tréningových podmienok pre pretekárky ale aj účastníkov našich kurzov
stojí nemalé finančné prostriedky, taktiež štartovné poplatky na pretekoch sú veľmi vysoké a preto

sa snažíme získať financie aj prostredníctvom 2%. Poslednú dobu je ťažké získať potrebné financie
prostredníctvom sponzorov a darov a preto sa aj tento rok uchádzame o 2% zo zaplatených daní.
Radi by sme touto formou oslovili ľudí s prosbou o darovanie 2% aj mimo našich členov. Šport, na
ktorý sme sa dali je minoritný, málo podporovaný, ale napriek tomu krásny (veď to má aj v názve) a
hlavne ťažký, lebo nestačí mať len talent ale je potreba poctivo niekoľko rokov trénovať a tvrdo
pracovať, aby človek niečo v tomto športe dosiahol. Nejde tu len o tvrdé tréningy na ľade, ale aj
tréningy gymnastiky a baletu, bez ktorých tento šport nedokáže existovať.
V dnešnej dobe, kedy mládež radšej trávi
svoj voľný čas pred televízorom sme hrdí na
to, že sme motivovali niekoľko stovák detí k
zdraviu prospešnému pohybu a zároveň
vychovávame pretekárky, ktoré sú hrdé na to,
že sú krasokorčuliarkami, ktoré sa naučili
vyhrávať ale aj prehrávať a ktoré tento šport
naučil nielen ladnosti a precíznosti, ale
hlavne disciplíne a zodpovednosti. O to viac
nás teší skutočnosť, že všetky úspechy nášho
klubu dosiahli deti, ktoré sme si sami
vychovali, od ich prvých krôčikov na ľade.
Ak by ste chceli prispieť svojimi 2% na našu činnosť, prosíme použite nasledovné údaje:
Obchodné meno alebo názov:

Športový krasokorčuliarsky klub
Zvolen
Zvolen, 960 01, A. Hlinku 2446/3
Občianske združenie

mesta

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:
Právna forma:
Identifikačné
číslo
prijímateľa
45029482
(IČO/SID):

Všetky informácie o našej činnosti a naše úspechy sú dostupné na našej internetovej stránke
www.krasozvolen.sk. Všetky potrebné informácie, ako nám darovať 2% a aj pred vyplnené tlačivá
na stiahnutie môžete získať na našej internetovej stránke www.krasozvolen.sk/2percenta
ĎAKUJEME VÁM, že nám pomôžete naďalej vychovávať úspešných športovcov, ktorí budú
reprezentovať aj VÁS!

Vladimír Vlček (foto. autor) | 27.2.2014

ŠKK Zvolen na VC Ružomberka
Posledné, 15. kolo pretekov Slovenského pohára v krasokorčuľovaní (SP) v ktorom ešte mohli
krasokorčuliari zabojovať o nomináciu na Majstrovstvá Slovenska prebehlo uplynulý víkend na zimnom
štadióne v Ružomberku.

Na foto: Dominika Nociarová, Andrea Gaálová, Karin Ištokovičová, Laura Debnárová, Barbora Čunderlíková, Emília Buchová, Dorota Marková s trénerkou
Janou Zrubecovou
Autor foto: (vl)

Na 7. ročník Veľkej ceny Ružomberka prihlásilo 25 klubov 137 krasokorčuliarov v 9 vekových kategóriách.
Súťažilo 6 junioriek, 17 starších a 15 mladších žiačok, 89 nádejí rozdelených na 10-ročné (N10), ktorých
súťažilo 18, N9-ročných 28, N8-ročných 22 a N7-ročných 21. 2 chlapci pretekali v kategórii starší žiaci a 8 v
kategórii staršie nádeje. Preteku sa zúčastnilo aj 5 korčuliarov v kategórii adults, 7 interpretačných korčuliarov
(IK), 14 hviezdičiek a 3 začiatočníci.
Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen (ŠKK) nominoval na preteky do Ružomberka 7
krasokorčuliarok v 4 kategóriach. V N7-ročných sa Dominika Nociarová umiestnia na 19. a Andrea Gaálová na
20. mieste. V N8-ročných Laura Debnárová v konkurencii 22 krasokorčuliarok sa umiestnila na peknom 7.
mieste a Karin Ištokovičová na 17. mieste. V N9-ročných sa Emília Buchová umiestnila na 12. mieste a Dorota
Marková na 22. mieste z 28 štartujúcich. V N10-ročných súťažilo 18 dievčat a naša Barbora Čunderlíková sa
umiestnila na výbornom 6. mieste a opäť si výrazn
Aj keď preteky SP budú pokračovať aj ďalším 16. kolom v Žiline v polovici marca,
tréneri ale aj ich zverenci čakajú na konečný redukovaný postupový rebríček na našu najvyššiu národnú súťaž,
ktorými sú Majstrovstvá SR. Ich organizátorom bude KCK Košice a uskutočnia sa 8.-9. marca.

Na VC Ružomberka obrovská snaha
zverenkýň ŠKK Zvolen zabojovať o
nomináciu na MS
25/02/2014

Na foto: Dominika Nociarová, Andrea Gaálová, Karin Ištokovičová, Laura Debnárová, Barbora Čunderlíková, Emília
Buchová, Dorota Marková s trénerkou Janou Zrubecovou. Autor foto: Vladimír Vlček.

TS – Posledné, 15. kolo pretekov Slovenského pohára v krasokorčuľovaní (SP) v ktorom ešte mohli
krasokorčuliari zabojovať o nomináciu na Majstrovstvá Slovenska prebehlo uplynulý víkend na
zimnom štadióne v Ružomberku.
Na 7. ročník Veľkej ceny Ružomberka prihlásilo 25 klubov 137 krasokorčuliarov v 9 vekových
kategóriách. Súťažilo 6 junioriek, 17 starších a 15 mladších žiačok, 89 nádejí rozdelených na 10ročné (N10), ktorých súťažilo 18, N9-ročných 28, N8-ročných 22 a N7-ročných 21. 2 chlapci
pretekali v kategórii starší žiaci a 8 v kategórii staršie nádeje. Preteku sa zúčastnilo aj 5 korčuliarov
v kategórii adults, 7 interpretačných korčuliarov (IK), 14 hviezdičiek a 3 začiatočníci.
Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen (ŠKK) nominoval na preteky do Ružomberka 7
krasokorčuliarok v 4 kategóriach. V N7-ročných sa Dominika Nociarová umiestnia na 19. a
Andrea Gaálová na 20. mieste.V N8-ročných Laura Debnárová v konkurencii 22
krasokorčuliarok sa umiestnila na peknom 7. mieste a Karin Ištokovičová na 17. mieste. V N9ročných sa Emília Buchová umiestnila na 12. mieste a Dorota Marková na 22. mieste z 28
štartujúcich. V N10-ročných súťažilo 18 dievčat a naša Barbora Čunderlíková sa umiestnila na
výbornom 6. mieste a opäť si výrazne polepšila.
Aj keď preteky SP budú pokračovať aj ďalším 16. kolom v Žiline v polovici marca, tréneri ale aj
ich zverenci čakajú na konečný redukovaný postupový rebríček na našu najvyššiu národnú súťaž,
ktorými sú Majstrovstvá SR. Ich organizátorom bude KCK Košice a uskutočnia sa 8.-9. marca.
Viac o činnosti ŠKK, výsledky zo súťaží krasokorčuliarok ŠKK ale aj videá ich voľných jázd
záujemcovia nájdu na www.krasozvolen.sk. Výsledkové protokoly všetkých krasokorčuliarov sú k
dispozícii na stránke SKrZ www.kraso.sk.
TS a foto: Vlado Vlček

Na Poľana cupe v Detve podala fantastický
výkon Laura Debnárová z ŠKK Zvolen
18/02/2014

Na foto: Laura Debnárová s trénerkou Janou Zrubecovou.

Uplynulý víkend patril zimný štadión v Detve 120 krasokorčuliarom z 27 klubov Slovenska.
Súťažilo aj 9 interpretačných korčuliarov. Prvý ročník Poľana Cup Detva bol zároveň aj 14. kolom
pretekov Slovenského pohára.
V 9. vekových kategóriách pretekalo 5 junioriek, 15 starších a 10 mladších žiačok a 77 nádejí
rozdelených podľa ročníka narodenia. 10-ročných (N10) štartovalo 20, N9 -21, N8 – 18 a N7 – 18.
Chlapcov už tradične preteká veľmi málo – 8 starších a 5 mladších nádejí.
Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen (ŠKK) nominoval do Detvy 4 krasokorčuliarske
nádeje v 3 vekových kategóriách:
V N10 Dominiku Chovancovú, ktorá sa umiestnila na 20. mieste. V N9 sa Emília Buchová v
konkurencii 21 pretekárok umiestnila na 12. mieste a Dorota Marková na 13.mieste. O najväčšiu
radosť trénerke Jane Zrubecovej sa postarala v N8 Laura Debnárová vynikajúcim 4. miestom,
ktoré dosiahla napriek veľmi silnej konkurencii a stupne víťazov jej unikli len o 0,09 bodu!
Už o týždeň krasokorčuliarky ŠKK vycestujú do Ružomberka, kde ich čaká 15. kolo pretekov SP,
po ktorom sa definitívne určia nominácie na Majstrovstvá Slovenska v krasokorčuľovaní juniorov,
žiactva a nádejí.
TS a foto: Vlado Vlček

TS SKK Zvolen | 11.2.2014

Na Veľkej cene Zvolena sa predstavilo 143
krasokorčuliarov
Za účasti 143 krasokorčuliarov z 25 klubov Slovenska sa konalo uplynulý víkend vo
Zvolene 13. kolo pretekov Slovenského pohára v krasokorčuľovaní (SP). Mimo SP
pretekalo aj 12 začiatočníkov, 17 hviezdičiek a 10 interpretačných korčuliarov (IK).

Na foto: Dominika Nociarová, Andrea Gaálová, Laura Debnárová, Karin Ištokovičová, Barbora Čunderlíková, Dominika
Chovancová, Emília Buchová, Dorota Marková, chýba Alexandra Prímusová.

V 9 krasokorčuliarskych kategóriách súťažilo 7 junioriek, 13 starších a 15 mladších žiačok,
90 nádejí – 10 ročných (N10) – 20, 9 ročných (N9) -29, 8 ročných (N8) – 20 a 7 ročných (N7)
– 21. V dvoch chlapčenských kategóriách pretekalo 10 starších a 8 mladších nádejí.
Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen (ŠKK) nominoval na VC Zvolena 9
krasokorčuliarok v 4 kategóriách. V N7 sa umiestnili A. Prímusová na 21.mieste, A. Gaálová
na 20. a D. Nociarová na 19. mieste. V N8 Laura Debnárová sa umiestnila na 13. a Karin
Ištokovičová na 18. mieste. V N9 Emília Buchová v konkurencii 29 krasokorčuliarok obsadila
13. a Dorota Marková 21. miesto. V N10 Dominika Chovancová sa umiestnila na 20. mieste.
Veľkú radosť predovšetkým svojej trénerke Jane Zrubecovej urobila Barbora Čunderlíková
svojim vynikajúcim 5. miestom.
Boje o nomináciu na Majstrovstvá Slovenska, ktoré budú v marci pokračujú ešte 2. kolami SP.
Výsledkové protokoly všetkých kategórií sú k dispozícii na stránke krasokorčuliarskeho
zväzu: www.kraso.sk.

ŠKK Zvolen na 30. ročníku VC Zvolena v
krasokorčuľovaní
11/02/2014

Na foto: Pretekárky ŠKK Zvolen – (z ľava): Dominika
Nociarová, Andrea Gaálová, Laura Debnárová, Karin
Ištokovičová, Barbora Čunderlíková, Dominika
Chovancová, Emília Buchová, Dorota Marková.
Foto: Vlado Vlček.

TS – Za účasti 143 krasokorčuliarov z 25 klubov Slovenska sa konalo uplynulý víkend vo Zvolene
13. kolo pretekov Slovenského pohára v krasokorčuľovaní (SP). Mimo SP pretekalo aj 12
začiatočníkov, 17 hviezdičiek a 10 interpretačných korčuliarov (IK).
V 9 krasokorčuliarskych kategóriách súťažilo 7 junioriek, 13 starších a 15 mladších žiačok, 90
nádejí – 10 ročných (N10) – 20, 9 ročných (N9) -29, 8 ročných (N8) – 20 a 7 ročných (N7) – 21. V
dvoch chlapčenských kategóriách pretekalo 10 starších a 8 mladších nádejí.
Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen (ŠKK) nominoval na VC Zvolena 9
krasokorčuliarok v 4 kategóriách. V N7 sa umiestnili A. Prímusová na 21.mieste, A. Gaálová na
20. a D. Nociarová na 19. mieste. V N8 Laura Debnárová sa umiestnila na 13. a Karin
Ištokovičová na 18. mieste. V N9 Emília Buchová v konkurencii 29 krasokorčuliarok obsadila 13.
a Dorota Marková 21. miesto. V N10 Dominika Chovancová sa umiestnila na 20. mieste. Veľkú
radosť predovšetkým svojej trénerke Jane Zrubecovej urobila Barbora Čunderlíková svojim
vynikajúcim 5. miestom.
Boje o nomináciu na Majstrovstvá Slovenska, ktoré budú v marci pokračujú ešte 2. kolami SP.
Výsledkové protokoly všetkých kategórií sú k dispozícii na stránke krasokorčuliarskeho zväzu :
www.kraso.sk.
TS a foto: Vlado Vlček

Predviedli svoje umenie: Vo Zvolene sa
stretli krasokorčuliarske talenty z
celého Slovenska
11. február 2014 | Stanislav Černák

Krasokorčuliarske súboje neprebiehajú len v korčuliarskom paláci Ľadovec v Soči,
ale aj pod Pustým hradom na tunajšom zimáku. Cez víkend sa uskutočnil 30. ročník
Veľkej ceny Zvolena.
Zvolenský zimný štadión bol počas uplynulého víkendu hostiteľom jubilejného
30. ročníka Veľkej ceny Zvolena v krasokorčuľovaní. Na podujatí sa predstavilo
143 krasokorčuliarov z 25 slovenských klubov. Veľká cena Zvolena bola zároveň aj
13. kolom pretekov Slovenského pohára v krasokorčuľovaní. Podujatie organizoval
Krasokorčuliarsky klub Zvolen a konal sa pod záštitou primátora mesta Miroslava
Kuseina.

Deväť kategórií
Vo Zvolene sa súťažilo v 9. krasokorčuliarskych kategóriách súťažilo 7
junioriek, 13 starších a 15 mladších žiačok, 90 nádejí – 10-ročných (N10) – 20,
9-ročných (N9) –29, 8-ročných (N8) – 20 a 7-ročných (N7) – 21. V dvoch
zaujímavých chlapčenských kategóriách pretekalo 10 starších a 8 mladších nádejí.
Usporiadatelia poskytli priestor na prezentáciu aj súťažiacim mimo Slovenského
pohára, teda aj 12 začiatočníkom, 17 hviezdičkám a 10 interpretačným korčuliarom
(IK).

Zvolenskí krasokorčuliari
Nádeje mali na ľadovej ploche aj dva zvolenské kluby. Usporiadateľský KK Zvolen (4
pretekári) a Športový krasokorčuliarsky klub (9 pretekárov). Z klubu KK obsadil Patrik
Sláva v kategórii staršie nádeje chlapci 7. miesto, pričom rovnakú priečku obsadila aj
juniorka Diana Kmeťková. Mladšia žiačka Eva Janiczeková a Dominika Hatadamová,
štartujúca v N10, skončili zhodne na 14. miestach.
Nádeje ŠKK štartovali v 4 kategóriách. V N7 sa umiestnili Alexandra Prímusová na
21., Andrea Gaálová na 20. a Dominika Nociarová na 19. mieste. V N8 sa Laura
Debnárová umiestnila na 13. a Karin Ištokovičová na 18. mieste. V N9, v konkurencii
29 krasokorčuliarok, obsadila Emília Buchová 13. a Dorota Marková 21. miesto. V
N10 sa Dominika Chovancová umiestnila na 20. Mieste. Najväčšiu radosť mali v
klube z piateho miesta Barbory Čunderlíkovej v kategórii N10.
Foto: ilustračné
Zdroj: Global24

Krasokorčuliarska paráda na zvolenskom ľade
Jubilejná Veľká cena Zvolena hostila spolu 25 klubov z celého Slovenska.
Za účasti 143 krasokorčuliarov z 25 klubov Slovenska sa uplynulý víkend konalo vo
Zvolene 13. kolo pretekov Slovenského pohára v krasokorčuľovaní (SP). V poradí
jubilejný 30. ročník Veľkej ceny Zvolena, ktorého organizátorom bol Krasokorčuliarsky
klub Zvolen, poskytol priestor na prezentáciu aj pretekárom súťažiacim mimo SP, teda aj
12 začiatočníkom, 17 hviezdičkám a 10 interpretačným korčuliarom (IK).
Pod Pustým hradom v 9 krasokorčuliarskych kategóriách súťažilo 7 junioriek, 13 starších
a 15 mladších žiačok, 90 nádejí – 10-ročných (N10) - 20, 9-ročných (N9) -29, 8-ročných
(N8) - 20 a 7-ročných (N7) - 21. V dvoch zaujímavých chlapčenských kategóriách
pretekalo 10 starších a 8 mladších nádejí.
Svoje želiezka v ohni mali aj dva zvolenské kluby, „domáci“ usporiadateľský
Krasokorčuliarsky klub a Športový krasokorčuliarsky klub. Kým KK reprezentovali štyria
pretekári, konkurenčný ŠKK nominoval na VC Zvolena 9 krasokorčuliarok. Z domácich
Patrik Sláva obsadil v kategórii staršie nádeje chlapci 7. miesto, pričom rovnakú priečku
obsadila aj juniorka Diana Kmeťková. Mladšia žiačka Eva Janiczeková a Dominika
Hatadamová, štartujúca v N10, skončili zhodne na 14. miestach.
Nádeje ŠKK štartovali v 4 kategóriách. V N7 sa umiestnili Alexandra Prímusová na 21.,
Andrea Gaálová na 20. a Dominika Nociarová na 19. mieste. V N8 sa Laura Debnárová
umiestnila na 13. a Karin Ištokovičová na 18. priečke. V N9, v konkurencii 29
krasokorčuliarok, obsadila Emília Buchová 13. a Dorota Marková 21. miesto. V N10 sa
Dominika Chovancová umiestnila na 20. mieste, no veľkú radosť svojej trénerke Jane
Zrubecovej urobila predovšetkým Barbora Čunderlíková, ktorá v rovnakej kategórii
obsadila pekné 5. miesto.
utorok 11. 2. 2014 10:01 | (mz, jan)

TS ŠKK Zvolen | 5.2.2014

Veľká Cena Trenčína v krasokorčuľovaní
Prvý februárový víkend patril zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne 121
krasokorčuliarom z 24 klubov Slovenska.
Pretekalo aj 21 hviezdičiek a 17 interpretačných korčuliarov (IK). Chlapcov súťažilo v
kategórii starší žiaci 1 a v starších nádejach 9. Dievčat už tradične preteká podstatne viac:
junioriek štartovalo 7, mladších žiačok 17 a 87 nádejí – N10 ročných 15, N9 ročných 26, N8
ročných 22 a N7-ročných 22.

Do Trenčína vycestovalo aj 8 krasokorčuliarok Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta
Zvolen (ŠKK) spolu so svojou trénerkou Janou Zrubecovou. Svoj premiérový štart v
Slovenskom pohári v krasokorčuľovaní (SP) majú za sebou aj 3 7-ročné nádeje ŠKK a 1 8ročná nádej s umiestnením: 21. Alexandra Prímusová, 22. Dominika Nociarová , 23. Andrea
Gaálová a v N8 Karin Ištokovičová na 23. mieste. ŠKK vyslal do Trenčína aj 4 skúsené
pretekárky. V N8 ročných Lauru Debnárovú, ktorá v konkurencii 22 krasokorčuliarok sa
umiestnila na peknom 13. mieste. V N9 ročných milo prekvapila svojou dobrou voľnou
jazdou Dorota Marková, ktorá sa umiestnila na 17.mieste. V N10 ročných už tradične Barbora
Čunderlíková zajazdila výborne a 6. miesto z Trenčína svedčí o jej vyrovnanej výkonnosti. V
N10 štartovala prvýkrát v tejto súťažnej sezóne aj Dominika Chovancová a umiestnila sa na
15. mieste.
Krasokorčuliarky ŠKK čakajú ešte 3 kolá SP v ktorých môžu zabojovať svojim umiestnením
o nomináciu na Majstrovstvá Slovenska juniorov, žiactva a nádejí.

ŠKK Zvolen s novými posilami v Trenčíne
04/02/2014

Na foto (z ľava): Andrea Gaálová, Karin Ištokovičová, Alexandra
Prímusová, Dominika Nociarová. Foto: Vladimír Vlček.

TS – Prvý februárový víkend patril zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne 121 krasokorčuliarom z 24 klubov
Slovenska.
Pretekalo aj 21 hviezdičiek a 17 interpretačných korčuliarov (IK). Chlapcov súťažilo v kategórii starší žiaci 1 a v
starších nádejach 9. Dievčat už tradične preteká podstatne viac: junioriek štartovalo 7, mladších žiačok 17 a 87 nádejí –
N10 ročných 15, N9 ročných 26, N8 ročných 22 a N7-ročných 22.
Do Trenčína vycestovalo aj 8 krasokorčuliarok Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen (ŠKK) spolu so
svojou trénerkou Janou Zrubecovou. Svoj premiérový štart v Slovenskom pohári v krasokorčuľovaní (SP) majú za
sebou aj 3 7-ročné nádeje ŠKK a 1 8-ročná nádej s umiestnením: 21. Alexandra Prímusová, 22. Dominika Nociarová,
23. Andrea Gaálová a v N8 Karin Ištokovičová na 23. mieste.
ŠKK vyslal do Trenčína aj 4 skúsené pretekárky. V N8 ročných Lauru Debnárovú, ktorá v konkurencii 22
krasokorčuliarok sa umiestnila na peknom 13. mieste. V N9 ročných milo prekvapila svojou dobrou voľnou jazdou
Dorota Marková, ktorá sa umiestnila na 17.mieste. V N10 ročných už tradične Barbora Čunderlíková zajazdila
výborne a 6. miesto z Trenčína svedčí o jej vyrovnanej výkonnosti. V N10 štartovala prvýkrát v tejto súťažnej sezóne aj
Dominika Chovancová a umiestnila sa na 15. mieste.
Krasokorčuliarky ŠKK čakajú ešte 3 kolá SP v ktorých môžu zabojovať svojim umiestnením o nomináciu na
Majstrovstvá Slovenska juniorov, žiactva a nádejí.
TS a foto: Vlado Vlček

TS ŠKK Zvolen | 3.2.2014

ŠKK Zvolen na Veľkej cene Liptova
Krasokorčuliarky Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen (ŠKK) a ich trénerka Jana Zrubecová
absolvovali náročný víkend. V sobotu 25. januára v Detve absolvovalo 71 krasokorčuliarov zo 17 klubov testy
výkonnosti a nechýbali na nich ani štyri pretekárky ŠKK.

V nedeľu 26. januára čakalo krasokorčuliarky ŠKK 11. kolo pretekov Slovenského pohára v Liptovskom Mikuláši. Veľkej
Ceny Liptova 2014 sa zúčastnilo 56 krasokorčuliarov z 24 klubov. Pretekalo aj 9 hviezdičiek, 13 interpretačných
korčuliarov a 7 adults.
V krasokorčuliarskych kategóriách súťažilo 11 mladších žiačok a 38 nádejí – 10 ročných 14 a 9 ročných 23. Pretekalo aj 8
chlapcov v starších nádejach.
Svoj klub ŠKK ale aj mesto Zvolen reprezentovali v N-10 ročných Barbora Čunderlíková, ktorá štartovala po zranení a
spomedzi 14 pretekárok obsadila 9. miesto. Najviac sa darilo Emílii Buchovej v N-9 ročných nádejach, ktorá v
konkurencii 23 pretekárok obsadila veľmi pekné miesto 8. miesto a už na druhom preteku za sebou si zvýšila svoje osobné
bodové maximum. Dorota Marková v N-9 sa umiestnila na 17. mieste.
Už o týždeň 1.-2. februára čaká naše dievčatá 12. kolo pretekov SP v Trenčíne. Na Veľkej Cene mesta Trenčín sa
predstaví 8 krasokorčuliarok ŠKK v 4 kategóriách. K štvorici pretekárok pribudnú v N-8 ročných Karin Ištokovičová a v
N-7 ročných Dominika Nociarová, Alexandra Prímusová a Andrea Gaálová, pre ktoré to bude ich premiérové súťažné
vystúpenie.

Liptov hostil krasokorčuliarov zo Slovenska
30/01/2014

Emília Buchová. Foto: Vladimír Vlček.

TS – Krasokorčuliarky Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen (ŠKK) a ich
trénerka Jana Zrubecová absolvovali náročný víkend.
V sobotu 25. januára v Detve absolvovalo 71 krasokorčuliarov zo 17 klubov testy výkonnosti
a nechýbali na nich ani štyri pretekárky ŠKK.
V nedeľu 26. januára čakalo krasokorčuliarky ŠKK 11. kolo pretekov Slovenského pohára v
Liptovskom Mikuláši. Veľkej Ceny Liptova 2014 sa zúčastnilo 56 krasokorčuliarov z 24
klubov. Pretekalo aj 9 hviezdičiek, 13 interpretačných korčuliarov a 7 adults.
V krasokorčuliarskych kategóriách súťažilo 11 mladších žiačok a 38 nádejí – 10 ročných 14 a
9 ročných 23. Pretekalo aj 8 chlapcov v starších nádejach.
Svoj klub ŠKK ale aj mesto Zvolen reprezentovali v N-10 ročných Barbora Čunderlíková,
ktorá štartovala po zranení a spomedzi 14 pretekárok obsadila 9. miesto. Najviac sa darilo
Emílii Buchovej v N-9 ročných nádejach, ktorá v konkurencii 23 pretekárok obsadila veľmi
pekné miesto 8. miesto a už na druhom preteku za sebou si zvýšila svoje osobné bodové
maximum. Dorota Marková v N-9 sa umiestnila na 17. mieste.
Už o týždeň 1.-2. februára čaká naše dievčatá 12. kolo pretekov SP v Trenčíne. Na Veľkej
Cene mesta Trenčín sa predstaví 8 krasokorčuliarok ŠKK v 4 kategóriách. K štvorici
pretekárok pribudnú v N-8 ročných Karin Ištokovičová a v N-7 ročných Dominika
Nociarová, Alexandra Prímusová a Andrea Gaálová, pre ktoré to bude ich premiérové
súťažné vystúpenie.
TS a foto: Vlado Vlček

Čo má nové Športový krasokorčuliarsky klub
mesta Zvolen?
22/01/2014

Emília Buchová: Foto: ZV-podujatia (ilustračné).

TS – Na záver dvojtýždňovej súťažnej prestávky absolvujú krasokorčuliarky Športového
krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen (ŠKK) testy výkonnosti, ktoré sa budú konať 25. januára
na zimnom štadióne v Detve. Ich úspešné absolvovanie je jedným z nominačných kritérií postupu na
Majstrovstvá Slovenska.
Pozostávajú zo 7 tried podľa obtiažnosti – techniky korčuľovania a krasokorčuliarskych prvkov. K
plneniu výkonnostných testov sa pristúpilo po zrušení povinných cvikov a práve testy z ich zásad
vychádzajú. Tvorí ich 7 základných prvkov a ich varianty – oblúky, vlnovky, trojky, protitrojky,
zvraty, protizvraty a kľučky ktoré sú prípravou na zvládnutie voľných jázd. Ich účelom je nielen
preverenie pretekárov v plnení krasokorčuliarskych prvkov ale hlavne zabezpečuje vyrovnaný
výkonnostný rast všetkých krasokorčuliarov.
Testov v Detve sa zúčastnia aj 4 krasokorčuliarky ŠKK: Barbora Čunderlíková, ktorá bude plniť test
č.5, Emília Buchová a Dorota Marková test č.6 a Laura Debnárová test č.7.
Už v nedeľu 26. januára pocestujú pretekárky so svojou trénerkou Janou Zrubecovou na VC Liptova
2014 – do Liptovského Mikuláša na 11. kolo pretekov SP.
Umiestnenia krasokorčuliarok ŠKK z jednotlivých kôl SP ako aj plnenie testov sú zverejnené na
klubovej stránke www.krasozvolen.sk.
Výsledky všetkých účastníkov krasokorčuliarskych súťaží, priebežné umiestnenie v SP jednotlivcov
ale aj klubov ako aj protokoly z testov výkonnosti sú k dispozícii na stránke krasokorčuliarskeho
zväzu - www.kraso.sk.
TS : Vlado Vlček

TS ŠKK Zvolen | 17.1.2014

Novomestský pohár v krasokorčuľovaní s účasťou
ŠKK Zvolen
Preteky Slovenského pohára v krasokorčuľovaní (SP) pokračovali cez víkend svojím v
poradí už 10. kolom. Nové Mesto nad Váhom hostilo 142 krasokorčuliarov z 26 klubov
Slovenska. Súťažilo aj 7 začiatočníkov a 12 interpretačných korčuliarov (IK).
V chlapčenských kategóriách sa Novomestského pohára 2014 zúčastnili 2 starší žiaci, 4 staršie a 5
mladších nádejí. V dievčenských kategóriách súťažilo 10 junioriek, 15 starších a 16 mladších
žiačok, 90 nádejí rozdelených podľa ročníka narodenia. N10 ročných sa pretekov zúčastnilo 16,
N9 – 30, N8 – 21 a N7 – 23.

Ani

na

týchto

krasokorčuliarskych

pretekoch

nechýbali

krasokorčuliarky

Športového

krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen (ŠKK), zverenkyne Jany Zrubecovej. O čo najlepšie
umiestnenie zabojovali v kategórii N10 Barbora Čunderlíková, ktorá aj na týchto pretekoch
potvrdila svoju stúpajúcu výkonnosť, keď s bodovým skóre 24,42 obsadila 7. miesto. V N9
ročných Emília Buchová v konkurencii 30 krasokorčuliarok získala za svoju voľnú jazdu 20,83
bodu, čo je jej tohtoročné najvyššie bodové skóre a obsadila 16. miesto. Laura Debnárová v N8
ročných spomedzi 21 pretekárok sa s bodovým skóre 17,64 umiestnila na 13. mieste.

Dievčatá opäť nesklamali
Mladé zvolenské krasokorčuliarky štartovali na medzinárodnom podujatí.
Bratislavský zimný štadión Vladimíra Dzurillu hostil 169 krasokorčuliarov z 18
štátov, ktorí súťažili v 14 kategóriách. New Year Cup 2014 sú jedny z 5
krasokorčuliarskych pretekov z kalendára súťaží ISU (International Skating
Union), organizovaných na Slovensku v súťažnej sezóne 2013/2014.
Na týchto významných a prestížnych medzinárodných krasokorčuliarskych
pretekoch súťažili v kategórii mužov 4 seniori, 5 juniorov, 6 starších a 4 mladší
žiaci, 6 starších a 5 mladších nádejí. V kategórii žien bolo 9 senioriek, 14
junioriek, 16 starších a 21 mladších žiačok a 79 nádejí - N10-ročných 15, N9ročných 24, N8-ročných 24 a N7-ročných 16.
Medzi účastníkmi 3. NYC 2014 nechýbali ani 3 mladé krasokorčuliarky
Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen (ŠKK). Svoj materský klub,
ale aj mesto Zvolen, reprezentovali v kategórii N10-ročných Barbora
Čunderlíková, ktorá sa v konkurencii 15 pretekárok zo Slovenska a Bielorusku
umiestnila na výbornom 6. mieste. V kategórii N9-ročných si Emília Buchová
vybojovala 15. miesto a Laura Debnárová v N8-ročných, v konkurencii 24
súťažiacich zo Slovenska a Bieloruska, umiestnila na 12. mieste. Dievčatká
svojimi výkonmi opäť potvrdili stúpajúcu výkonnosť.
streda 15. 1. 2014 14:37 | ŠKK

Medzi 142 krasokorčuliarmi na SP v Novom
M.n.Váhom malo zastúpenie aj ŠKK Zvolen
15/01/2014

Laura Debnárová. Foto: Vladimír Vlček.

TS – Preteky Slovenského pohára v krasokorčuľovaní (SP) pokračovali cez víkend svojím v
poradí už 10. kolom. Nové Mesto nad Váhom hostilo 142 krasokorčuliarov z 26 klubov
Slovenska. Súťažilo aj 7 začiatočníkov a 12 interpretačných korčuliarov (IK).
V chlapčenských kategóriách sa Novomestského pohára 2014 zúčastnili 2 starší žiaci, 4 staršie a 5
mladších nádejí. V dievčenských kategóriách súťažilo 10 junioriek, 15 starších a 16 mladších žiačok,
90 nádejí rozdelených podľa ročníka narodenia. N10 ročných sa pretekov zúčastnilo 16, N9 – 30, N8 –
21 a N7 – 23.
Ani na týchto krasokorčuliarskych pretekoch nechýbali krasokorčuliarky Športového
krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen (ŠKK), zverenkyne Jany Zrubecovej. O čo najlepšie
umiestnenie zabojovali v kategórii N10 Barbora Čunderlíková, ktorá aj na týchto pretekoch
potvrdila svoju stúpajúcu výkonnosť, keď s bodovým skóre 24,42 obsadila 7. miesto. V N9 ročných
Emília Buchová v konkurencii 30 krasokorčuliarok získala za svoju voľnú jazdu 20,83 bodu, čo je jej
tohtoročné najvyššie bodové skóre a obsadila 16. miesto. Laura Debnárová v N8 ročných spomedzi
21 pretekárok sa s bodovým skóre 17,64 umiestnila na 13. mieste.
TS a foto: Vlado Vlček

NEW YEAR´S CUP 2014 a pekné umiestenie krasokorčuliarok
ŠKK Zvolen
09/01/2014

Barbora Čunderlíková. foto: Vladimír Vlček.

TS – Bratislavský zimný štadión Vlada Dzurillu hostil v dňoch 4.-6. januára 169 krasokorčuliarov z 18 štátov, ktorí súťažili v 14
kategóriách. NEW YEAR´S CUP 2014 sú jedny z 5 krasokorčuliarskych pretekov z kalendára súťaží ISU (International Skating
Union), organizovaných na Slovensku v súťažnej sezóne 2013/2014.
Na týchto významných a prestížnych medzinárodných krasokorčuliarskych pretekoch súťažilo v kategórii mužov – 4 seniori, 5
juniorov, 6 starších a 4 mladší žiaci, 6 starších a 5 mladších nádejí. V kategórii žien bolo 9 senioriek, 14 juniorok, 16 starších a 21
mladších žiačok a 79 nádejí – N10 ročné – 15, N9 ročné – 24, N8 ročné – 24 a N7 ročné – 16.
Medzi účastníkmi 3rd NYC 2014 nechýbali ani 3 mladé krasokorčuliarky Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen
(ŠKK). Svoj materský klub ale aj mesto Zvolen reprezentovali v kategórii N10 ročné Barbora Čunderlíková, ktorá sa v
konkurencii 15 pretekárok zo SVK a BLR umiestnila na výbornom 6. mieste.V kategórii N9 ročné si Emília Buchová vybojovala
15. miesto a Laura Debnárová v N8 ročných sa z 24 súťažiacich zo SVK a BLR umiestnila na 12. mieste. Dievčatká svojimi
výkonmi opäť potvrdili stúpajúcu výkonnosť.
Hlavnú trénerku ŠKK Janu Zrubecovú a jej zverenkyne čaká už tento víkend ďalšie, v poradí už 10. kolo pretekov Slovenského
pohára v krasokorčuľovaní (SP) v Novom Meste nad Váhom - Novomestský Pohár.
Výsledky ako aj priebežné poradie SP sú zverejnené na oficiálnej stránke Slovenského Krasokorčuliarskeho Zväzu www.kraso.sk.
Viac o dianí v ŠKK je možné sa dozvedieť na www.krasozvolen.sk.
TS a foto: Vlado Vlček

Na VC Nitry sa zúčastnili aj krasokorčuliarky ŠKK Zvolen
02/01/2014

Na fotografii: Dorota Marková a Emília Buchová.
Foto: Vladimír Vlček.

TS – Za účasti 93 krasokorčuliarov z BLR, RUS a 19 klubov Slovenska sa v dňoch 28. – 29. decembra konalo v poradí už 8.
kolo pretekov Slovenského pohára v krasokorčuľovaní (SP), ktorého organizátorom bol KK Nitra. Pretekalo 15 starších žiačok,
18 mladších žiačok a 57 nádejí:
10 – ročných (N10) bolo 20, N9 – 21 a N7 súťažilo 16. Chlapci súťažili len 3. v kategórii starších žiakov. Pretekov sa zúčastnilo
aj 15 interpretačných korčuliarov.
O ďalšie cenné body do SP jednotlivcov ale aj SP klubov zabojovali aj 3 krasokorčuliarky Športového krasokorčuliarskeho
klubu mesta Zvolen (ŠKK).
V kategórii 10 – ročných nádejí Barbora Čunderlíková obsadila v konkurencii 20 dievčat 10. miesto. V kategórii 9 – ročných
nádejí sa Emília Buchová umiestnila na 15. a Dorota Marková na 19. mieste. Aj keď dievčatá nezajazdili svoje voľné jazdy
úplne bez chyby, nevzdali sa a zabojovali o čo najlepšie umiestnenie. Ich snahu ocenila pochvalou aj ich trénerka Jana
Zrubecová, ktorá ich vedie už od ich prvých krôčikov na ľade.
Na krasokorčuliarky ŠKK čaká ďalšie, už 9. kolo pretekov SP – prestížne preteky s medzinárodnou účasťou – New Year’s Cup
2014, ktorého organizátorom bude ŠKP Bratislava 4. – 6. januára 2014.
Všetky zaujímavosti o činnosti ŠKK mesta Zvolen sú k dispozícii na www.krasozvolen.sk. Kompletné výsledkové listiny sú k
nahliadnutiu na stránke SKrZ – www.kraso.sk.
TS a foto: Vlado Vlček

Vladimír Vlček (foto. autor) | 20.12.2013

ŠKK Zvolen na pretekoch Slovenského pohára v
Bratislave
V dňoch 13.-14. decembra sa konalo v Bratislave už 7. kolo pretekov Slovenského pohára v
krasokorčuľovaní (SP) za účasti 131 krasokorčuliarov z 21 klubov Slovenska a 1 z Čiech.
Pretekalo sa v 12 kategóriách. Dievčat súťažilo v kategórii senioriek 5, junioriek 4, mladších
žiačok 18 a 84 nádejí – 10 ročných (N10) 16, N9 – 23, N8- 24 a N7-21. Chlapcov pretekalo 20
– 2 juniori, 3 stsrší a 4 mladší žiaci, 5 starších a 6 mladších nádejí.

Na 51. ročníku Veľkej Ceny Bratislavy nechýbali ani krasokorčuliarky Športového
krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen (ŠKK). V kategórii 10-ročných nádejí (N10) sa Barbora
Čunderlíková umiestnila na 12. mieste, v N9 sa Emília Buchová umiestnila na 12. a Dorota
Marková na 20.mieste z 23 dievčat. V N8 – sa Laura Debnárová v konkurencii 21 dievčat
umiestnila na 10. mieste.
Ďalšie, v poradí už 8. kolo SP čaká krasokorčuliarky ŠKK ale aj ich trénerku Janu Zrubecovú 28.29. decembra v Nitre.

Opäť ďalšie fantastické umiestnenia zverenkýň
ŠKK Zvolen
16/12/2013 OD JÁN ŠTEVONKA (ZV-PODUJATIA)

Trénerka Jana Zrubecová a Laura Debnárová. Foto: Vladimír Vlček.

TS – V dňoch 13.-14. decembra sa konalo v Bratislave už 7. kolo pretekov Slovenského
pohára v krasokorčuľovaní (SP) za účasti 131 krasokorčuliarov z 21 klubov Slovenska a 1 z
Čiech. Pretekalo sa v 12 kategóriách. Dievčat súťažilo v kategórii senioriek 5, junioriek 4,
mladších žiačok 18 a 84 nádejí – 10 ročných (N10) 16, N9 – 23, N8- 24 a N7-21. Chlapcov
pretekalo 20 – 2 juniori, 3 stsrší a 4 mladší žiaci, 5 starších a 6 mladších nádejí.
Na 51. ročníku Veľkej Ceny Bratislavy nechýbali ani krasokorčuliarky Športového
krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen (ŠKK). V kategórii 10-ročných nádejí (N10) sa
Barbora Čunderlíková umiestnila na 12. mieste, v N9 sa Emília Buchová umiestnila na 12.
a Dorota Marková na 20.mieste z 23 dievčat. V N8 – sa Laura Debnárová v konkurencii 21
dievčat umiestnila na 10. mieste.
Ďalšie, v poradí už 8. kolo SP čaká krasokorčuliarky ŠKK ale aj ich trénerku Janu
Zrubecovú 28.-29. decembra v Nitre.
O všetkých súťažných ale aj mimo súťažných aktivitách ŠKK sa viac dozviete na
www.krasozvolen.sk. Všetky výsledky zo súťaží SP jednotlivcov ale aj klubov sú dostupné
na www.kraso.sk.

Vladimír Vlček (foto. autor) | 12.12.2013

Mikuláš zavítal cez víkend aj na ľad
Uplynulé sobotné popoludnie patrila druhá ľadová plocha zimného štadióna vo Zvolene viac ako
50 deťom ale aj dospelým. Konala sa tam už tradičná akcia “Mikuláš na ľade”, ktorú pre svoje
klubové deti, ich súrodencov ale aj rodinných príslušníkov pripravil Športový krasokorčuliarsky
klub mesta Zvolen (ŠKK).

K príjemnej a veselej rodinnej atmosfére prispeli samozrejme aj Mikuláš a čert s anjelom, ktorí
zavítali medzi deti na korčuliach a odmenili balíčkami všetky deti. Rodičia spolu s deťmi sa bavili
korčuľovaním a súťažami, ktoré pre nich prepravili trénerky klubu. Mikuláš na ľade je len jedna z
mnohých obľúbených rodinných akcií, ktoré klub pre svojich členov pripravuje a všetci sa už
teraz môžu tešiť na nasledujúcu akciu, ktorou ich vedeniu klubu čoskoro prekvapí.

Vladimír Vlček (foto. autor) | 10.12.2013

Krasokorčuliarky ŠKK Zvolen reprezentovali Zvolen v
Budapešti
Po náročnom víkende, keď Barbora Čunderlíková a Laura Debnárová absolvovali 6. kolo pretekov
Slovenského pohára (SP) v Púchove, čakali krasokorčuliarky Športového krasokorčuliarskeho klubu
mesta Zvolen (ŠKK) hneď v pondelok 2.12. medzinárodné preteky v Budapešti – 7th Santa Claus Cup
2013.
Budapešť hostila celý týždeň viac ako 300
krasokorčuliarov z 26 krajín. Medzi účastníkmi týchto
prestížnych krasokorčuliarskych pretekoch nechýbali
ani 2 mladé zvolenské krasokorčuliarky ŠKK –
Barbora Čunderlíková a Emília Buchová, zverenkyne
našej trénerky Jany Zrubecovej a milo prekvapili.
Barbora Čunderlíková súťažila s 22 krasokorčuliarkami
zo 7 krajín (ROU,UKR,CZE,HUN,BLR,SLO a SVK) a
v kategórii cubs girls 2003 si vybojovala 12. miesto.
Emília Buchová súťažila v kategórii cubs girls 2004 s
15
krasokorčuliarkami
7
krajín
(HUN,UZB,UKR,AUT,LTU,SLO a SVK) a umiestnila
sa na 6. mieste. Aj napriek tomu, že pre obidve dievčatá to boli prvé zahraničné preteky, zvládli ich výborne a
svoj klub ale aj mesto Zvolen dobre reprezentovali a rozhodne nesklamali.
Po dvojtýždňovej pauze čaká krasokorčuliarky ŠKK ďalšie, v poradí už 7. kolo pretekov Slovenského pohára,
ktorého organizátorom bude KŠK Slovan Bratislava 13.-14.decembra.
Aktualizovaný priebežný rebríček SP jednotlivcov ale aj klubov je zverejnený na www.kraso.sk. Informácie o
ŠKK, aktivitách súťažných ale aj mimo súťažných, o kurzoch pre deti aj dospelých a foto, sú zverejnené na
www.krasozvolen.sk.

Mikuláš vymenil sane za korčule a zašiel za krasokorčuliarmi
08/12/2013

Každé dieťa dostalo balíček a mohlo sa odfotiť s Mikulášom, čertom a anjelom. Foto: ZV-podujatia.

Minule sme písali o tom ako Mikuláš ako dobrý ujo chodí spolu s anjelom a čertom po celom svete, rozdáva
deťom darčeky a šíri všade naokolo dobrú náladu a radosť a takto potom aspoň v tento deň je tak všade naokolo
cítiť neskutočnú atmosféru.
S menším jednodňovým zdržaním, predsa len má toho veľa a ako nám prezradil musel sa naučiť korčuľovať,
prišiel v sobotu 7.12.2013 aj na zimný štadión vo Zvolene a spolu s ním čarokrásny anjel (Jana Zrubecová) a
samozrejme rohatý čert ten s veľkým zvonom v ruke riadne zacengotal a dva veľké koše darčekov deťom
doniesol.
Bolo to veru už po štvrtýkrát čo prišiel za deťmi Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen (ŠKK).
Čakalo ho tu strašne veľa detí, ktoré ho srdečne privítali a spolu vytvorili vynikajúcu atmosféru. Nakoľko bol
Mikuláš so svojimi pomocníkmi čertom a anjelom veľmi rád, že ho deti tak pekne privítali, prisľúbil, že na nich
nezabudne ani na budúci rok a prinesie nielen darčeky ale i dobrú náladu pre všetkých.
Fotografie

Článok, foto a video: Ján Števonka.

Aj na SP v Púchove dosiahli pekné výsledky
krasokorčuliarky ŠKK Zvolen
04/12/2013

Na foto: Trénerka Jana Zrubecová so zverenkyňou Barborou
Čunderlíkovou. Foto: Vladimír Vlček.

TS – Cez víkend 30.11.-1.12. pokračovali v Púchove súťaže Slovenského pohára (SP) v krasokorčuľovaní
svojim v poradí už 6. kolom. Pretekalo 140 krasokorčuliarov v 12 kategóriách z 24 krasokorčuliarskych
klubov Slovenska.
Chlapcov súťažilo 13 – 4 starší žiaci, 4 staršie a 5 mladších nádejí. V dievčenských kategóriách pretekalo
127 krasokorčuliarok – 1 seniorka, 6 junioriek, 16 starších a 20 mladších žiačok a 84 nádejí: 10-ročných
(N10) bolo 19, N9 – 24, N8 – 21 a N7 – 20.
Stúpajúcu výkonnosť aj na týchto pretekoch potvrdili krasokorčuliarky Športového krasokorčuliarskeho
klubu mesta Zvolen (ŠKK) – Barbora Čunderlíková v kategórii 10 ročných nádejí sa umiestnila na 7.
mieste spomedzi 19 štartujúcich a Laura Debnárová si v 8-ročných nádejach z 21. dievčat vybojovala 10.
miesto
Už v pondelok cestuje naša trénerka Jana Zrubecová spolu s Barborou Čunderlíkovou a Emíliou
Buchovou do Budapesti na 7th Santa Claus Cup 2013.
Výsledky z krasokorčuliarskych súťaží ale aj priebežné rebríčky SP jednotlivcov ale aj klubov sú
zverejnené na www.kraso.sk.
O súťažných ale i mimo súťažných akciách ŠKK si môžete prečítať na www.krasozvolen.sk. Napr. už túto
sobotu od 15,00 na 2. ľadovú plochu príde medzi deti Mikuláš. Vstup je zdarma ako na všetky naše akcie.
Stačia korčule a dobrá nálada.
TS a foto: Vlado Vlček

Vladimír Vlček (foto. autor) | 3.12.2013

ŠKK Zvolen na Veľkej cene Púchova
Cez víkend 30.11.-1.12. pokračovali v Púchove súťaže Slovenského pohára (SP) v
krasokorčuľovaní svojim v poradí už 6. kolom. Pretekalo 140 krasokorčuliarov v 12
kategóriách z 24 krasokorčuliarskych klubov Slovenska.

Chlapcov súťažilo 13 – 4 starší žiaci, 4
staršie a 5 mladších nádejí. V dievčenských kategóriách pretekalo 127 krasokorčuliarok – 1
seniorka, 6 junioriek, 16 starších a 20 mladších žiačok a 84 nádejí: 10-ročných (N10) bolo 19, N9
– 24, N8 – 21 a N7 – 20. Stúpajúcu výkonnosť aj na týchto pretekoch potvrdili krasokorčuliarky
Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen (ŠKK) – Barbora Čunderlíková v kategórii
10 ročných nádejí sa umiestnila na 7. mieste spomedzi 19 štartujúcich a Laura Debnárová si v 8ročných nádejach z 21. dievčat vybojovala 10. miesto
Už v pondelok cestuje naša trénerka Jana Zrubecová spolu s Barborou Čunderlíkovou a Emíliou
Buchovou do Budapesti na 7th Santa Claus Cup 2013. Výsledky z krasokorčuliarskych súťaží ale
aj priebežné rebríčky SP jednotlivcov ale aj klubov sú zverejnené na www.kraso.sk.
O súťažných ale i mimo súťažných akciách ŠKK si môžete prečítať na www.krasozvolen.sk. Napr.
už túto sobotu od 15,00 na 2. ľadovú plochu príde medzi deti Mikuláš. Vstup je zdarma ako na
všetky naše akcie. Stačia korčule a dobrá nálada.

Príprava aj na Budapešť
Mladé zvolenské krasokorčuliarky zo Športového krasokorčuliarskeho klubu
štartovali v Púchove.
Posledný víkend pokračovali v Púchove súťaže Slovenského pohára (SP) v
krasokorčuľovaní svojim v poradí už 6. kolom. Tentokrát sa na podujatí predstavilo
140 krasokorčuliarov v 12 kategóriách z 24 krasokorčuliarskych klubov Slovenska.
Chlapcov súťažilo 13, z toho 4 starší žiaci, 4 staršie a 5 mladších nádejí. V
dievčenských kategóriách pretekalo 127 krasokorčuliarok, z toho 1 seniorka, 6
junioriek, 16 starších a 20 mladších žiačok, ale aj 84 nádejí - 10-ročných (N10) bolo
19, N9 - 24, N8 - 21 a N7 - 20.
Stúpajúcu výkonnosť aj na týchto pretekoch potvrdili krasokorčuliarky Športového
krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen (ŠKK). Barbora Čunderlíková sa v kategórii
10 ročných nádejí umiestnila na 7. mieste spomedzi 19 štartujúcich a Laura
Debnárová si v 8-ročných nádejach, z 21 dievčat, vybojovala 10. miesto.
V pondelok odcestovali trénerka Jana Zrubecová spolu s Barborou Čunderlíkovou a
Emíliou Buchovou do Budapešti, kde štartovali na 7. ročníku Santa Claus Cup 2013.
utorok 3. 12. 2013 18:29 | Vladimír Vlček

Vladimír Vlček (foto. autor) | 28.11.2013

ŠKK Zvolen na 51. Grand Prix SNP v krasokorčuľovaní
V dňoch 21.-23. novembra patril zimný štadión v B. Bystrici takmer 150 krasokorčuliarom zo 7. krajín –
Bulharska, Nemecka, Litvy, Fínska, Francúzska, Thajska a 21 klubov zo Slovenska. Súťaže sa zúčastnilo aj 12
interpretačných korčuliarov (IK) a 7 hviezdičiek.
V chlapčenských kategóriách súťažili 1 junior, 3 starší žiaci, 2 mladší žiaci, 8 starších nádeji a 6 mladších nádeji. V
dievčenských kategóriách súťažili 2 seniorky, 16 junioriek, 22 starších žiačok, 19 mladších žiačok a nádeje rozdelené
podľa ročníka narodenia. Nádejí 10 ročných štartovalo 17, nádejí 9 ročných 19, nádejí 8 ročných 16 a nádeji 7 ročných
15.

GP SNP bola zároveň aj 5. kolom pretekov Slovenského pohára (SP) a o ďalšie body do SP jednotlivcov ale aj klubov
zabojovali aj 4 pretekárky Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen (ŠKK). Aj keď sa nevyvarovali menších
chybičiek vo svojich voľných jazdách, ich trénerka Jana Zrubecová mala dôvod na úsmev a spokojnosť. Veď Barbora
Čunderlíková v konkurencii 17 10-ročnych nádeji obsadila 7. miesto, Emília Buchová v nádejach 9 ročných zo 16
pretekárok 12. a Dorota Marková 14. miesto. V nádejach 8 ročných Laura Debnárova z pomedzi 16 dievčat obsadila 6
miesto. Dievčatá z preteku na pretek potvrdzujú stúpajúcu výkonnosť a tak cieľ prebojovať sa na Majstrovstvá – SR
vyzerá reálne (postupuje prvých 12 dievčat z redukovaného rebríčka SP – body z troch najlepších umiestnení na
pretekoch z celej série SP). Budúci víkend čaká zverenkyne J. Zrubecovej ďalšie, v poradí 6. kolo pretekov SP, ktorého
organizátorom bude Púchov a hneď v pondelok, 2. decembra preteky v Budapešti – Santa Claus Cup, kde už dnes je
prihlásených 261 krasokorčuliarov a 55 tanečných párov z 26 krajín.
Výsledky ale aj informácie o aktivitách ŠKK sú zverejnené na web stránke www.krasozvolen.sk
Výsledky všetkých kategórii zo súťaží sú k dispozícii na stránke SKrZ – www.kraso.sk, kde sa nachádza aj
aktualizovaný priebežný rebríček SP jednotlivcov ale aj klubov.

Na Grand Prix SNP badateľná stúpajúca výkonnosť
krasokorčuliarok ŠKK Zvolen

Na foto z lava: Dorota Marková, trénerka Jana Zrubecová, Barbora Čunderlíková. Foto:
Vladimír Vlček.

TS - V dňoch 21.- 23. novembra patril zimný štadión v B. Bystrici takmer 150 krasokorčuliarom zo 7. krajín – Bulharska,
Nemecka, Litvy, Fínska, Francúzska, Thajska a 21 klubov zo Slovenska
Súťaže sa zúčastnilo aj 12 interpretačných korčuliarov (IK) a 7 hviezdičiek.
V chlapčenských kategóriách súťažili 1 junior, 3 starší žiaci, 2 mladší žiaci, 8 starších nádeji a 6 mladších nádeji. V
dievčenských kategóriách súťažili 2 seniorky, 16 junioriek, 22 starších žiačok, 19 mladších žiačok a nádeje rozdelené
podľa ročníka narodenia. Nádejí 10 ročných štartovalo 17, nádejí 9 ročných 19, nádejí 8 ročných 16 a nádeji 7 ročných 15.
GP SNP bola zároveň aj 5. kolom pretekov Slovenského pohára (SP) a o ďalšie body do SP jednotlivcov ale aj klubov
zabojovali aj 4 pretekárky Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen (ŠKK). Aj keď sa nevyvarovali menších
chybičiek vo svojich voľných jazdách, ich trénerka Jana Zrubecová mala dôvod na úsmev a spokojnosť. Veď Barbora
Čunderlíková v konkurencii 17 10-ročnych nádeji obsadila 7. miesto, Emília Buchová v nádejach 9 ročných zo 16
pretekárok 12. a Dorota Marková 14. miesto. V nádejach 8 ročných Laura Debnárova z pomedzi 16 dievčat obsadila 6
miesto.
Dievčatá z preteku na pretek potvrdzujú stúpajúcu výkonnosť a tak cieľ prebojovať sa na Majstrovstvá – SR vyzerá reálne
(postupuje prvých 12 dievčat z redukovaného rebríčka SP – body z troch najlepších umiestnení na pretekoch z celej série
SP). Budúci víkend čaká zverenkyne J. Zrubecovej ďalšie, v poradí 6. kolo pretekov SP, ktorého organizátorom bude
Púchov a hneď v pondelok, 2. decembra preteky v Budapešti – Santa Claus Cup, kde už dnes je prihlásených 261
krasokorčuliarov a 55 tanečných párov z 26 krajín.
Výsledky ale aj informácie o aktivitách ŠKK sú zverejnené na web stránke www.krasozvolen.sk
Výsledky všetkých kategórii zo súťaží sú k dispozícii na stránke SKrZ – www.kraso.sk, kde sa nachádza aj aktualizovaný
priebežný rebríček SP jednotlivcov ale aj klubov
TS a foto: Vlado Vlček

TS ŠKK Zvolen (Vladimír Vlček) | 20.11.2013

ŠKK Zvolen na Považsko-žilinskej piruetke
Krasokorčuliarky Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen (ŠKK) absolvovali
ďalšie, v poradí už 4. kolo pretekov Slovenského pohára (SP), ktoré sa konalo v Považskej
Bystrici. Zúčastnilo sa ho celkom 102 krasokorčuliarov a 35 interpretačných korčuliarov z 21
krasokorčuliarskych klubov Slovenska.

Chlapcov pretekalo 12 – 5 st. nádejí a 7 ml .nádejí. V dievčenských kategóriách súťažili 2 juniorky, 18
ml. žiačok a 70 nádejí rozdelených podľa ročníka narodenia – N10 ročných pretekalo 16, N9 ročných
– 18, N8 ročných – 21, N7 ročných – 15 a 16 hviezdičiek.
O body do Slovenského pohára jednotlivcov ale aj klubov zabojovali aj 2 krasokorčuliarky ŠKK,
zverenkyne Jany Zrubecovej. V kategórii 10- ročných nádejí súťažila Barbora Čunderlíková, ktorá sa
umiestnila na 10. mieste a získala ďalších 22 bodov do SP. V kategórii 8-ročných nádejí sa Laura
Debnárová umiestnila na veľmi peknom 6. mieste z 21 štartujúcich a získala do SP 30 bodov.
Ďalšie kolo SP čaká naše krasokorčuliarky už 21.-23.novembra v Banskej Bystrici – 51. ročník Grand
Prix SNP.
Svoju stúpajúcu výkonnosť krasokorčuliarky Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta
Zvolen (ŠKK) potvrdili aj v 3. kole Slovenského pohára (SP), ktoré sa konalo 9.-10. novembra v
Prešove.

V 7. vekových kategóriách pretekalo 82 krasokorčuliarov z 18 klubov Slovenska. V chlapčenských
kategóriách pretekalo 6 starších nádejí a 3 starší žiaci. V dievčenských kategóriách súťažilo 12 starších
žiačok, 11 mladších žiačok a 49 nádejí – N 10 – ročné 14 dievčat, N 9 – ročné 20 a N 7 – ročné 15
dievčat.
Na 37. ročníku Ceny mesta Prešov ŠKK ale aj mesto Zvolen reprezentovali 2 krasokorčuliarky,
zverenkyne našej profesionálnej trénerky Jany Zrubecovej. V kategórii 10-ročných nádejí Barbora
Čunderlíková spomedzi 14 dievčat z 10 klubov Slovenska obsadila veľmi pekné 6. miesto a Emília
Buchová sa v kategórii 9-ročných nádejí umiestnila tiež na veľmi peknom 10. mieste, keď v jej
vekovej kategórii súťažilo 20 dievčat z 11 klubov Slovenska. Stúpajúca výkonnosť a snaha Emílie
bola odmenená aj osobnou pochvalou hlavnej rozhodkyne kategórie N 9 pani Hany Marčekovej.
ŠKK okrem trénovania výkonnostných krasokorčuliarov organizuje aj kurz korčuľovania pre deti – v
sobotu poobede a v nedeľu ráno a tiež aj pre dospelých vždy v pondelok večer. Do oboch kurzov je
možné sa prihlásiť kedykoľvek počas celej sezóny.(viac informácií nájdu záujemcovia na klubovej
web stránke krasozvolen.sk).

Kompletné výsledky z krasokorčuliarskych súťaží sú k dispozícii na www.kraso.sk.

Na Považsko-žilinskej piruetke sa nedali zahanbiť krasokorčuliarky
ŠKK Zvolen
18/11/2013

Na foto z ľava: Trénerka Jana Zrubecová a Laura Debnárová. Foto: Vladimír Vlček.

TS – Krasokorčuliarky Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen (ŠKK) absolvovali ďalšie,
v poradí už 4. kolo pretekov Slovenského pohára (SP), ktoré sa konalo v Považskej Bystrici.
Zúčastnilo sa ho celkom 102 krasokorčuliarov a 35 interpretačných korčuliarov z 21
krasokorčuliarskych klubov Slovenska.
Chlapcov pretekalo 12 – 5 st. nádejí a 7 ml .nádejí. V dievčenských kategóriách súťažili 2 juniorky, 18
ml. žiačok a 70 nádejí rozdelených podľa ročníka narodenia – N10 ročných pretekalo 16, N9 ročných –
18, N8 ročných – 21, N7 ročných – 15 a 16 hviezdičiek.
O body do Slovenského pohára jednotlivcov ale aj klubov zabojovali aj 2 krasokorčuliarky ŠKK,
zverenkyne Jany Zrubecovej. V kategórii 10- ročných nádejí súťažila Barbora Čunderlíková, ktorá
sa umiestnila na 10. mieste a získala ďalších 22 bodov do SP. V kategórii 8-ročných nádejí sa Laura
Debnárová umiestnila na veľmi peknom 6. mieste z 21 štartujúcich a získala do SP 30 bodov.
Ďalšie kolo SP čaká naše krasokorčuliarky už 21.-23.novembra v Banskej Bystrici – 51.ročník Grand
Prix SNP.
Kompletné výsledky z krasokorčuliarskych súťaží sú zverejnené http://www.kraso.sk.
Viac o súťažných ale aj mimo súťažných aktivitách ŠKK si môžete prečítať na www.kraso.sk., kde
nájdete aj kontakty nielen pre záujemcov o kurzy základov korčuľovania pre deti aj dospelých, ale aj
krasokorčuliarsku prípravku.
TS a foto: Vlado Vlček

Na 37. ročníku Ceny mesta Prešov sa zúčastnili krasokorčuliarky
ŠKK Zvolen

Na fotografii z ľava: Barbora Čunderlíková, trénerka Jana Zrubecová,
Emília Buchová. Foto: Vlado Vlček.

TS – Svoju stúpajúcu výkonnosť krasokorčuliarky Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta
Zvolen (ŠKK) potvrdili aj v 3. kole Slovenského pohára (SP), ktoré sa konalo 9.-10. novembra v
Prešove. V 7. vekových kategóriách pretekalo 82 krasokorčuliarov z 18 klubov Slovenska.
V chlapčenských kategóriách pretekalo 6 starších nádejí a 3 starší žiaci. V dievčenských
kategóriách súťažilo 12 starších žiačok, 11 mladších žiačok a 49 nádejí – N 10 – ročné 14 dievčat,
N 9 – ročné 20 a N 7 – ročné 15 dievčat. Na 37. ročníku Ceny mesta Prešov ŠKK ale aj mesto
Zvolen reprezentovali 2 krasokorčuliarky, zverenkyne našej profesionálnej trénerky Jany
Zrubecovej. V kategórii 10-ročných nádejí Barbora Čunderlíková spomedzi 14 dievčat z 10
klubov Slovenska obsadila veľmi pekné 6. miesto a Emília Buchová sa v kategórii 9-ročných
nádejí umiestnila tiež na veľmi peknom 10. mieste, keď v jej vekovej kategórii súťažilo 20 dievčat
z 11 klubov Slovenska. Stúpajúca výkonnosť a snaha Emílie bola odmenená aj osobnou pochvalou
hlavnej rozhodkyne kategórie N 9 pani Hany Marčekovej.
Už budúci víkend čakajú krasokorčuliarky ŠKK ďalšie preteky – 4. kolo SP v Považskej Bystrici.
ŠKK okrem trénovania výkonnostných krasokorčuliarov organizuje aj kurz korčuľovania pre deti –
v sobotu poobede a v nedeľu ráno a tiež aj pre dospelých vždy v pondelok večer.
Do oboch kurzov je možné sa prihlásiť kedykoľvek počas celej sezóny. (viac informácií nájdu
záujemcovia na klubovej web stránke krasozvolen.sk). Kompletné výsledky z krasokorčuliarskych
súťaží sú k dispozícii na www.kraso.sk.
TS a foto: Vlado Vlček

TS ŠKK Zvolen (Vladimír Vlček) | 1.11.2013

ŠKK Zvolen na Tirnavia Edea Cupe
V dňoch 24.-27. októbra sa konali v Trnave ďalšie krasokorčuliarske preteky – 6. ročník
Tirnavia Edea Ice Cup. V 12 kategóriách pretekalo 196 krasokorčuliarov z 15 štátov Európy.

Na foto z ľava: Barbora Čunderlíková, Emília Buchová, Laura Debnárová

V chlapčenských kategóriách súťažilo 5 juniorov, 6 starších žiakov, 5 mladších žiakov, 4 staršie a
6 mladších nádejí. V dievčenských kategóriách súťažilo 24 junioriek, 27 starších žiačok, 23
mladších žiačok a 76 nádejí rozdelených podľa ročníka narodenia na nádeje 10 ročné (N 10) –
pretekalo 22 dievčat, nádejí 9 ročných (N 9) pretekalo 21, nádejí 8 ročných (N 8) pretekalo 20 a 7
ročných (N 7) 13.
Týchto prestížnych medzinárodných krasokorčuliarskych pretekoch sa zúčastnili aj 3 pretekárky
Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen (ŠKK), zverenkyne našej profesionálnej
trénerky Jany Zrubecovej a rozhodne nesklamali. V kategórii N 10 Barbora Čunderlíková v
konkurencii pretekárok z Bieloruska, Litvy, Maďarska, Česka a Poľska obsadila 14. miesto. S
Emíliou Buchovou ktorá obsadila 14. miesto v N 9 súťažili dievčatá z Poľska a Maďarska. Laura
Debnárová v N 8 súťažila aj s pretekárkami z Bieloruska a Dánska si vybojovala 10. miesto.
Svoju stúpajúcu športovú výkonnosť budú môcť potvrdiť už 9.-10. novembra na ďalších
krasokorčuliarskych pretekoch v Prešove.
Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen vychoval svoje pretekárky od úplných
začiatočníčok až po aktuálne úspešné pretekárky. Tak ako každú sezónu, aj v súčasnosti sme
otvorili kurzy korčuľovania, z ktorých vyšli aj naše pretekárky a ktoré umožnia všetkých
záujemcom naučiť sa bezpečne korčuľovať, prípadne zdokonaliť sa v korčuľovaní a
perspektívnym záujemcom zaradiť sa medzi pretekárky nášho klubu.

Strašidelný Halloween na ľade
29/10/2013

Pravdepodobne v poslednú tohtoročnú sobotu v znamení Babieho leta sa okrem iných podujatí v meste
Zvolen konala na toto obdobie príznačná akcia Halloween na ľade.
Na ľade preto, lebo túto akciu zorganizoval Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen (ŠKK) pre
svoje klubové deti, ich súrodencov, rodičov a rodinných príslušníkov. Tradičná tematická akcia sa
konala na II. ľadovej ploche zimného štadióna.
Masky, korčule a ostatné vybavenie bolo povinné a zábava sa mohla začať.
Na úvod sa všetci zúčastnení v kostýmoch pekne na ľade rozkorčuľovali, aby následne po polhodine si
ich na paškál zobrala hlavná trénerka Jana Zrubecová a základné prvky krížom krážom cez klzisko si
vyskúšali. Po poriadnom rozohriatí sa všetci do radu postavili a odborná porota vyhlásila zo všetkých
masiek tri najkrajšie. Ten, komu sa neušla žiadna z troch cien nemusel vôbec zúfať, veď predsa išlo o
zábavu a čokoládový medovníček dozaista potešil každého.
Na samotný záver nemohlo chýbať, tak ako to už býva zvykom spoločné fotenie.
Vy, všetci ostatní, ktorí ste si k tomuto článočku cestu našli, vedzte, že pokiaľ máte snahu a chcete sa
naučiť korčuľovať, tak toto je to správne miesto. Klub dozaista pomôže či ste dieťa, mladý či starý.
Fotografie

Článok a foto: Ján Števonka.

Na medzinárodných krasokorčuliarskych pretekoch
Tirnavia Cup aj dievčatá ŠKK Zvolen
29/10/2013

Na foto z ľava: Barbora Čunderlíková, Emília Buchová, Laura Debnárová. Foto: Vlado Vlček.

TS – V dňoch 24.-27. októbra sa konali v Trnave ďalšie krasokorčuliarske preteky – 6. ročník Tirnavia
Edea Ice Cup. V 12 kategóriách pretekalo 196 krasokorčuliarov z 15 štátov Európy.
V chlapčenských kategóriách súťažilo 5 juniorov, 6 starších žiakov, 5 mladších žiakov, 4 staršie a 6
mladších nádejí. V dievčenských kategóriách súťažilo 24 junioriek, 27 starších žiačok, 23 mladších
žiačok a 76 nádejí rozdelených podľa ročníka narodenia na nádeje 10 ročné (N 10) – pretekalo 22
dievčat, nádejí 9 ročných (N 9) pretekalo 21, nádejí 8 ročných (N 8) pretekalo 20 a 7 ročných (N 7) 13.
Týchto prestížnych medzinárodných krasokorčuliarskych pretekoch sa zúčastnili aj 3 pretekárky
Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen (ŠKK), zverenkyne našej profesionálnej trénerky
Jany Zrubecovej a rozhodne nesklamali. V kategórii N 10 Barbora Čunderlíková v konkurencii
pretekárok z Bieloruska, Litvy, Maďarska, Česka a Poľska obsadila 14. miesto. S Emíliou Buchovou
ktorá obsadila 14. miesto v N 9 súťažili dievčatá z Poľska a Maďarska. Laura Debnárová v N 8
súťažila aj s pretekárkami z Bieloruska a Dánska si vybojovala 10. miesto. Svoju stúpajúcu športovú
výkonnosť budú môcť potvrdiť už 9.-10. novembra na ďalších krasokorčuliarskych pretekoch v
Prešove.
Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen vychoval svoje pretekárky od úplných začiatočníčok až
po aktuálne úspešné pretekárky. Tak ako každú sezónu, aj v súčasnosti sme otvorili kurzy
korčuľovania, z ktorých vyšli aj naše pretekárky a ktoré umožnia všetkých záujemcom naučiť sa
bezpečne korčuľovať, prípadne zdokonaliť sa v korčuľovaní a perspektívnym záujemcom zaradiť sa
medzi pretekárky nášho klubu.
(kompletné výsledky súťaže na : www.kraso.sk)
TS- Vlado Vlček

TS ŠKK Zvolen (Vladimír Vlček) | 24.10.2013

Naše krasokorčuliarky na VC Košíc
Prvé preteky tejto sezóny sa uskutočnili uplynulý víkend, 19.-20. októbra v Košiciach. Na 44.
ročník Veľkej Ceny Košíc a 21. ročník Košickej korčuľky sa prihlásilo 104
krasokorčuliarov

z

19

klubov

Slovenska.
V chlapčenskej kategórii pretekal 1
junior, 1 starší žiak, 3 mladší žiaci, 8
starších nádejí a 4 mladšie nádeje. Už
tradične preteká podstatne viac dievčat,
keď v kategórii senioriek súťažili 4,
juniorky 3, staršie žiačky 10, mladšie
žiačky 10 a 60 nádejí rozdelených do 4.
vekových kategórii: nádeje 10 ročné
(N 10) – 15 dievčat, v nádeje 9 ročné
(N 9) -18 dievčat, nádeje 8 ročné (N 8)
– 15 dievčat a nádeje 7 ročné (N 7) 12
dievčat.
O

svoje

prvé

Slovenského

cenné

body

do

pohára

v

krasokorčuľovaní (SP) jednotlivcov
ale aj SP klubov v novej súťažnej
sezóne

zabojovali

aj

3

krasokorčuliarky Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen (ŠKK): v kategórii N 10
Barbora Čunderlíková, ktorá sa umiestnila na 8. mieste, Emília Buchová v N9 na 11. mieste a
Laura Debnárová v N8 na 12.mieste.
Už o pár dní čaká naše krasokorčuliarky ďalšie kolo SP ktorého usporiadateľom bude Trnava – 6.
ročník Tirnavia Edea Ice Cup.

Veľká cena Košíc priala aj
krasokorčuliarkam ŠKK Zvolen
21/10/2013

Na foto z ľava: Barbora Čunderlíková, Emília Buchová,
Laura Debnárová.

TS - V novej súťažnej sezóne 2013/2014 sa prihlásilo celkom 15 klubov, ktoré chcú
usporiadať preteky v krasokorčuľovaní.
Prvé preteky tejto sezóny sa uskutočnili uplynulý víkend, 19.-20. októbra v Košiciach. Na 44.
ročník Veľkej Ceny Košíc a 21. ročník Košickej korčuľky sa prihlásilo 104 krasokorčuliarov
z 19 klubov Slovenska.
V chlapčenskej kategórii pretekal 1 junior, 1 starší žiak, 3 mladší žiaci, 8 starších nádejí a 4
mladšie nádeje. Už tradične preteká podstatne viac dievčat, keď v kategórii senioriek súťažili
4, juniorky 3, staršie žiačky 10, mladšie žiačky 10 a 60 nádejí rozdelených do 4 vekových
kategórii: nádeje 10 ročné (N 10) – 15 dievčat, v nádeje 9 ročné (N 9) -18 dievčat, nádeje 8
ročné (N 8) – 15 dievčat a nádeje 7 ročné (N 7) 12 dievčat.
O svoje prvé cenné body do Slovenského pohára v krasokorčuľovaní (SP) jednotlivcov ale aj
SP klubov v novej súťažnej sezóne zabojovali aj 3 krasokorčuliarky Športového
krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen (ŠKK): v kategórii N 10 Barbora Čunderlíková,
ktorá sa umiestnila na 8. mieste, Emília Buchová v N9 na 11. mieste a Laura Debnárová v N8
na 12.mieste.
Už o pár dní čaká naše krasokorčuliarky ďalšie kolo SP ktorého usporiadateľom bude Trnava
– 6. ročník Tirnavia Edea Ice Cup.
Kompletné výsledky z VC Košíc nájdete na stránke SKrZ: www.kraso.sk.
TS- Vlado Vlček

TS ŠKK Zvolen (Vladimír Vlček) | 16.9.2013

Sezóna začala aj našim krasokorčuliarskym nádejám
Po krátkom relaxačno – rekondičnom pobyte na Orave, intenzívnej letnej príprave a krasokorčuliarskom
sústredení na ľade B. Bystrice, sa od začiatku septembra začali krasokorčuliarky Športového
krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen (ŠKK) pripravovať na domácom ľade na svoju v poradí už 4.
súťažnú sezónu.

Stabilizovaný tím tréneriek na ľade ale aj na “suchu” (balet, gymnastika, tanec) je zárukou, že aj v tejto sezóne bude
výkonnosť dievčat stúpať a nadviažu na úspešné umiestnenia zo súťaží v uplynulej sezóne. Na pretekoch
Slovenského pohára (SP) sa v úvode novej súťažnej sezóny predstaví 6 pretekárok v kategórii nádejí už v novom,
spravodlivejšom delení – podľa ročníkov narodenia. Ďalšie minimálne 4 dievčatká z kraso prípravky ŠKK Zvolen už
trénujú spolu s pretekárkami a je možné, že niektoré z nich sa koncom sezóny predstavia aj na pretekoch.
Okrem účasti na pretekoch SP, má ŠKK v pláne i účasť svojich pretekárok na krasokorčuliarskych súťažiach v
zahraničí – na začiatok Maďarsko, Česko, Poľsko a Rakúsko.
ŠKK okrem tréningov krasokorčuliarok a kraso prípravky organizoval v lete kurzy in-line korčuľovania pre deti a
dospelých, od jesene organizuje kurzy základov korčuľovania nielen pre chlapcov a dievčatá, ale aj pre dospelých.
Po minuloročnom prekvapení a novinke na Slovensku „tučniakoch na lyžiach“ ktorí slúžili ako pomôcka pri výuke
tých najmenších, prichádza klub s ponukou zapožičiavania kraso topánok pre účastníkov kurzu korčuľovania.
Pretekárky, kraso prípravku ale aj kurzy korčuľovania povedie aj túto sezónu profesionálna trénerka Jana Zrubecová
spolu s ďaľšími kvalifikovanými trénerkami K. Peničkovou, D. Lehockou, M. Vavrincovou, D. Melicheríkovou a V.
Kulichovou.
Prvé kolo SP v novej sezóne čaká krasokorčuliarky ŠKK Zvolen už 19.-20.októbra v Košiciach.

Začiatok novej sezóny krasokorčuliarskeho klubu
mesta Zvolen
16/09/2013

Spoločná fotografia. Foto: Vlado Vlček.
Po krátkom relaxačno – rekondičnom pobyte na Orave, intenzívnej letnej príprave a krasokorčuliarskom
sústredení na ľade B. Bystrice, sa od začiatku septembra začali krasokorčuliarky Športového
krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen (ŠKK) pripravovať na domácom ľade na svoju v poradí už 4.
súťažnú sezónu.
Stabilizovaný tím tréneriek na ľade ale aj na “suchu” (balet, gymnastika, tanec) je zárukou, že aj v tejto sezóne
bude výkonnosť dievčat stúpať a nadviažu na úspešné umiestnenia zo súťaží v uplynulej sezóne. Na pretekoch
Slovenského pohára (SP) sa v úvode novej súťažnej sezóny predstaví 6 pretekárok v kategórii nádejí už v
novom, spravodlivejšom delení – podľa ročníkov narodenia. Ďalšie minimálne 4 dievčatká z kraso prípravky
ŠKK Zvolen už trénujú spolu s pretekárkami a je možné, že niektoré z nich sa koncom sezóny predstavia aj na
pretekoch.
Okrem účasti na pretekoch SP, má ŠKK v pláne i účasť svojich pretekárok na krasokorčuliarskych súťažiach v
zahraničí – na začiatok Maďarsko, Česko, Poľsko a Rakúsko.
ŠKK okrem tréningov krasokorčuliarok a kraso prípravky organizoval v lete kurzy in-line korčuľovania pre deti
a dospelých, od jesene organizuje kurzy základov korčuľovania nielen pre chlapcov a dievčatá, ale aj pre
dospelých. Po minuloročnom prekvapení a novinke na Slovensku „tučniakoch na lyžiach“ ktorí slúžili ako
pomôcka pri výuke tých najmenších, prichádza klub s ponukou zapožičiavania kraso topánok pre účastníkov
kurzu korčuľovania.
Pretekárky, kraso prípravku ale aj kurzy korčuľovania povedie aj túto sezónu profesionálna trénerka Jana
Zrubecová spolu s ďaľšími kvalifikovanými trénerkami K. Peničkovou, D. Lehockou, M. Vavrincovou, D.
Melicheríkovou a V. Kulichovou.
Prvé kolo SP v novej sezóne čaká krasokorčuliarky ŠKK Zvolen už 19.-20.októbra v Košiciach.

TS – Vlado Vlček. – SKK Zvolen

