
KRASO Trenčín 
a 

Mesto Trenčín   
pod záštitou primátora mesta 

 
Vás pozývajú na preteky SP  

 

Veľká Cena 
T R E N Č Í N A 

 
 

Trenčín 02.- 03.02. 2013 
 

Zimný štadión Pavla Demitru 
 Považská 34, 911 01 Trenčín 

 
V spolupráci: 
 

        
 

                          
 

 



R o z p i s 
pretekov SP  v krasokorčuľovaní 

                   
Veľká Cena  T R E N Č Í N A 

 
 

Všeobecné ustanovenia 
 
Poriadateľ:       KRASO Trenčín 
 
Miesto: Zimný štadión Pavla Demitru Trenčín 
 
Dátum konania: 02.-03.02.2012  
 
Riaditeľ pretekov :    Oľga Dobiášová 
                                      mobil: 0905 413 658 
                                      e-mail: o.dobiasova@gmail.com 
 
Organizačný prac.:    Ľubomíra Bičanovská 
                                     mobil: 0903 774 073 
          e-mail: krasotn@gmail.com 
          
Kancelária pretekov: Zimný štadión Pavla Demitru Trenčín                                        
 
Prihlášky:                   Menovité prihlášky na predpísanom tlačive zašlite 
                                     e-mailom na adresu riaditeľa pretekov do 24.01.2013   
                                     Spolu s prihláškou treba zaslať plánovanú náplň KP  
                                     a VJ . 
                             Uveďte aj meno zástupcu za klub ! 
 
Ubytovanie:                Bude zabezpečené len nominovaným rozhodcom.  

Ostatní účastníci si zabezpečujú ubytovanie individuálne: 
 
           Penzión Accom - www.penzionaccom.sk 
           tel: +421 (0)32 744 6641 
         Penzión na Sihoti - www.penzionnasihoti.sk 
               tel: +421 (0) 32 74 34 164 
         Hotel MG Ring - www.mariangaborik.sk 
                     tel: +421 (0)32 744 20 51 
 
  
   
 

mailto:o.dobiasova@gmail.com
mailto:krasotn@gmail.com
http://www.mariangaborik.sk/


Úhrada:  Pozvaným činovníkom budú hradené náklady podľa  
                                      smerníc SKrZ. Ostatní účastníci na vlastné náklady ! 
 
Štartovné:  Platí sa vopred na číslo účtu: 0275729140/0900 
                                     najneskôr do 28.01.2013, do poznámky názov klubu. 
                                     Kat. juniorky – 40,- eur 
  Kat. žiactvo, nádeje, IK C – 30,- eur 
                                     Hviezdičky - 25,- eur  
                                     Peniaze posielajte za klub naraz. 
                                     V prípade nezaplatenia pretekára nevyžrebujeme !  
                                      
Podmienka účasti:  * registračný preukaz platný pre sezónu 2012/2013  
  * platné potvrdenie od lekára                                    
 
Odhlášky:    Odhlásiť pretekára je možné iba do 29.01.2013.  

Po tomto  termíne štartovné nevraciame! 
 

Potvrdenie účasti:  E-mailom alebo telefonicky najneskôr do 29.01.2013. 
 
Zdravotná služba:  Ivana Blažová 
 
Informácie:  Podá riaditeľ pretekov. 
 
Upozornenie:  Žrebujeme iba pretekárov, ktorí majú zaplatené  
                                      štartovné ! ! ! 
 
Technické  ustanovenia 

 
Predpis:  Súťaží sa podľa pravidiel ISU, SKrZ a ustanovení 
  tohto rozpisu. 
 
Rozsah pretekov:    15 – ml. nádeje dievčatá 
                                  16 – ml. nádeje chlapci  
                                  13 – st. nádeje dievčatá 
       14 – st.nádeje chlapci 
                                  11 -  mladšie žiačky  
       5 - juniorky 
                                  C - IKC   
                                        H- hviezdičky 
 
 
Výpočty:              Výpočty budú prebiehať: 
                              Novým systémom hodnotenia:  žiactvo, nádeje, juniorky 



Starým systémom OBO: hviezdičky a interpretačné 
korčuľovanie  

 
Krátky program:  Podľa pravidiel ISU a SKrZ platné pre sezónu 2012/2013 
 
Voľné jazdy:  Podľa pravidiel ISU a SKrZ platné pre sezónu 2012/2013  
                                                                             
Hudba: Bude reprodukovaná  CD prehrávačom. Nahrávky musia byť   

riadne označené ! 
 
Záverečné ustanovenia 

 
Ceny:  Prví traja v každej kategórii obdržia vecné ceny 
                                     a všetci účastníci  diplomy.       
 
Námietky:  Možno podať písomne s vkladom 50€  15 min. 
  po ukončení každej kategórie riaditeľovi pretekov.                   
  V prípade zamietnutia vklad prepadá v prospech  
  usporiadateľa. 
 
Upozornenie:  Preteky sú započítané do SP pri splnení všetkých  
  podmienok. Oddiel/klub môže prihlásiť do každej 
  kategórie dvoch pretekárov a ďalších ako náhradníkov. 
                                       
Iné:  Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť časový rozpis  

podľa počtu prihlásených pretekárov! Oznámime 
s potvrdením účasti! 

 
Časový program  
 
Štvrtok – 31.1.2013 :  18:30  Žrebovanie /Zimný štadión P.Demitru/ 
                                                     /všetky kategórie/  
                                       
Sobota – 02.02.2013:     10:00 -   Porada rozhodcov   
                                        10:30 – 12:00  IKC 
                                        12:15 -  12:45 VJ mladšie nádeje chlapci 
                                        12:45 – 15:45 VJ mladšie nádeje dievčat 
                                        16:00 – 19:00  VJ staršie nádeje dievčatá  
     19:15 -  20:15  VJ staršie nádeje chlapci                   
                                        20:30 -  22:00  KP juniorky 
 
 
 



Nedeľa – 03.02.2013:    8:30 – 10:00 VJ juniorky  
 
                                       11:15 - 12:15 hviezdičky 
                                       12:30 – 15:00 VJ mladšie žiačky 
 
Hodnotiaca porada rozhodcov – po ukončení každej súťaže. 
 
Rozpis schválený dňa: 6.12.2012 
      
                                                                        
 
Rozpis schválený dňa                                                  Oľga Dobiášová 
Mgr. Helena Zamborská                                              riaditeľ pretekov       
      TK VV SKrZ        
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