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PROPOZÍCIE 

 
 

55. ročník VEĽKEJ CENY BRATISLAVY 
 
 

Otvorená súťaž v rámci Slovenského pohára 

 
 

organizované 
 

Krasokorčuliaskym športovým klubom Slovan Bratislava 

 
 

  
13. – 14. Decembra 2013  

Zimný štadión Ondreja Nepelu, hlavná hala, 
Bratislava, Slovakia 

 
 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 



55. ročník VEĽKEJ CENY BRATISLAVY 

2  

 

 
Riaditeľ pretekov:  RNDr. Mária HRACHOVCOVÁ  0918643610 
Predseda OV VC BA 2013: Zuzana JÁNOŠOVÁ   0907265462 
    z.janosova05@gmail.com 
    slovan.kraso@gmail.com 
    55.VCBA@gmail.com 
Asistent predsedu OV:  Csaba KURTI    0948688663 
    csabakurti@hotmail.sk 
 
Prihlášky:   Menovité prihlášky prosíme zaslať na predpísanom tlačive do 03.12.2013! 

Do prihlášky prosíme zadať všetky požadované údaje, vrátane kontaktu zodpovednej 
osoby za prihlasovanie. Prihlásiť môžete všetkých a prednostne budú za klub 
prijatí v každej kategórii 2 pretekári! Preto prosíme dodržať poradie dôležitosti. 
 

Potvrdenie prihlášok:  Usporiadateľ potvrdí účasť do 10.12.2013.  
 
Ubytovanie: Ubytovanie zabezpečujeme iba pozvaným rozhodcom, technickému panelu 

a ostatným činovníkom v Hoteli LINDNER Gallery Central Bratislava****, 300m od 
zš O.Nepelu. 

 V prípade záujmu, možnosť ubytovania prostredníctvom organizátora. 
 
Úhrada: Pozvaným činovníkom budú hradené náklady v zmysle smernice SKrZ. Ostatní 

účastníci na vlastné náklady. 
 
Štartovné: Seniori, Juniori, Starší žiaci  45 EUR 
 Mladší žiaci, žiačky, všetky nádeje 35 EUR 
 IK A a Adults    25 EUR 
 Štartovné je potrebné uhradiť do 10.12.2013 na účet 2850327658/0200 VUB a.s. 
 Peniaze, prosíme posielať za celý klub, potvrdenie o zaplatení s rozpisom 

pretekárov, posielajte na adresu 55.VCBA@gmail.com a nezabudnite uviesť do 
poznámky názov klubu!!! 

 
Podmienky účasti:  -      registračný preukaz SKrZ platný pre sezónu 2013 / 2014 

- platná lekárska prehliadka nie staršia ako 12 mesiacov 
- zaplatené štartovné 

 
Upozornenie:   Žrebovanie sa uskutoční dňa 11.12.2013 o 18,00 hod., na zimnom štadióne Ondreja 

Nepelu za účasti hlavného rozhodcu, členov VV KŠK Slovan, ako aj pretekárov KŠK 
Slovan. Zúčastniť sa ho môžu aj členovia, predsedovia, prípadne pretekári z iných 
klubov. 
 

Odhlásenie:   Je možné do 14,00 hod. dňa 11.12.2013. Po tomto termíne štartovné nevraciame. 
 
Informácie:   poskytne predseda OV, prípadne asistent predsedu OV  
 
 

2. TECHNICKÉ USTANOVENIA 
 
 
 
 
Miesto:     Zimný štadión Ondreja Nepelu   (60 m x 28 m)  
     Hlavná hala  

Odbojárov 1, Bratislava 
 
Pravidlá pretekov: Súťaží sa podľa pravidiel ISU, SKrZ a ustanovení tohto rozpisu. 
 
 
 
 
 
Rozsah pretekov:    

mailto:z.janosova05@gmail.com
mailto:slovan.kraso@gmail.com
mailto:55.VCBA@gmail.com
mailto:csabakurti@hotmail.sk
mailto:55.VCBA@gmail.com
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 seniorky;  

 juniorky; juniori 

 starší žiaci,  

 mladši žiaci, žiačky 

 nádeje dievčatá 7, 8, 9, 10 

 nádeje chlapci starší, mladší 

 adult 25 

 IK A   
 
Výpočty:    Novým systémom hodnotenia aj IK A a Adult 25  

   
      
Výsledky:    *     na nástenke vo vestibule ZŠ 

 v priečinkoch označených príslušným klubom (detaily 1x pre kategóriu a 
klub, diplomy, hudby…) vo vestibule zš pri nástenke do 30 min. od 
ukončenia 

 
Žrebovanie do VJ: sa uskutoční do 15 min. po ukončení KP, v priestoroch Organizačného 

výboru – press centrum. 
 
Hudba: Bude reprodukovaná  CD prehrávačom, vo všetkých formátoch prípadne USB 

kľúčom. Žiadame o riadne označenie pretekára, menom a priezviskom a 
samozrejme kategóriu a klubovú príslušnosť. 

 

ON Line prenos: Bude zabezpečený www.Huste.sk  
 
Informácie: Všetky informácie k pretekom nájdete na stránke www.slovan-kraso.sk 
 

 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
Ceny:  Prví traja v každej kategórii obdržia vecné ceny a všetci účastníci diplomy. Vyhodnotenie bude mimo 

ľadovej plochy, ktorého sa zúčastnia iba prví traja (press zóna). 
 
Námietky: Možno podať písomne vkladom 50€ riaditeľovi pretekov do 60 minút po skončení každej kategórie. 

V prípade zamietnutia, vklad prepadá v prospech organizátora. 
 
Všeobecné: Súťaž je započítaná do SP pri splnení všetkých podmienok.  
 
Iné: Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť časový rozpis  podľa počtu prihlásených pretekárov. 
 
 
Vstup na zš:    -      od kúpaliska – vstup pre športovcov 

- vchod na tribúnu, od kúpaliska oproti security službe 
- do priestorv šatne vstupujú pretekári, tréneri a pri malých deťoch iba jeden 

dospelý 
- k ľadovej ploche vstupuje iba pretekár a tréner! 
- Rozcvičovanie – okolo tribún, nie v priestoroch vestibulu ani ľadovej plochy a ani 

v chodbách zš 
- Vstup do priestorov organizačného výboru – pretekári na žrebovanie, tréneri, 

rozhodcovia, team leader alebo predseda klubu, VIP hostia 
- Prosíme o dodržiavanie pohybu po štadióne stanovené organizátorom! 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. ČASOVÝ ROZPIS (môže sa zmeniť) 

http://www.huste.sk/
http://www.slovan-kraso.sk/
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Piatok, 13. december, 2013  
 

 07:30  IK A      VJ 
   Mladšie nádeje dievčatá    7  VJ 
   Mladšie nádeje dievčatá    8  VJ 
   Mladšie nádeje chlapci  VJ  

Mladšie žiačky    VJ 
Mladší žiaci    VJ 
Juniorky     KP 
Starší žiaci     KP 
Juniori     KP 
Seniorky     KP 

 
 
Sobota, 14. december, 2013 
 
   07:30 Adult      VJ 
     Staršie nádeje dievčatá     9  VJ 
     Staršie nádeje dievčatá   10  VJ 
     Staršie nádeje chlapci   VJ 
     Juniorky     VJ 
     Starší žiaci     VJ 
     Juniori     VJ 
     Seniorky     VJ 
       
      

 
 
 
Ing. Wanda Stankovianska         Zuzana Jánošová 
          člen VV SKrZ       predseda KŠK Slovan 
   zodpovedný za TK             predseda OV VC BA 2013 


