
VEĽKÁ CENA KOŠÍC – KOŠICKÁ KORČUĽKA 
 

 

I. Všeobecné ustanovenia : 
 

Usporiadateľ: Krasokorčuliarsky  oddiel Kraso Centrum Košice 

Dátum konania: 19. - 20.10.2013 
Miesto konania:            Zimný štadión, Kavečianska cesta č.1, 040 01 Košice 

Riaditeľ pretekov: Miroslav Hriňák, Email :  mhrinak@gmail.com    

 Tel.   0905 606 873 

Predseda org. výboru: Dana Šumichrastová, Email: dasumi@netkosice.sk 

 Tel.   0902 056 349 

Prihlášky:                      Menovité prihlášky na predpísanom tlačive zašlite 

                                       e-mailom na adresu vck.ke.korculka@gmail.com 

                                       do  8.10.2013 !  
                                       Spolu s prihláškou treba zaslať plánovanú náplň KP  

                                       a VJ  !!! 

                                     Uveďte aj meno zástupcu za klub a e-mailovú adresu  na  

           potvrdenie prihlášky. 

Potvrdenie účasti : Usporiadateľ zašle potvrdenie prihlášky a upravený časový  

 rozpis do 15.10.2013 

Ubytovanie:                  Organizátor zabezpečuje ubytovanie iba pre rozhodcov  

a pozvaných hostí. Ostatní účastníci si zabezpečujú  

ubytovanie  individuálne. 

Úhrada: Pozvaným rozhodcom budú hradené náklady podľa smerníc      

 SKrZ. Ostatní účastníci na vlastné náklady. 

Štartovné :                    Platí sa vopred na číslo účtu:  4350178202 / 3100, vo VS  

                                       uviesť názov klubu  a to najneskôr do 15.10.2013.   

                                       Kategórie seniorky až staršie žiactvo – 40€, 

                         ostatní  – 30 €. V prípade nezaplatenia do termínu          

                         s pretekárom nepočítame!         

           Štartovné úhradzajte  za jednotlivé kluby spoločne, neplaťte        

           jednotlivo !!! Ďakujeme. 

Podmienky účasti:       Registračný preukaz platný na sezónu 2013/2014. 

 Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť! 

Upozornenie: Žrebovať sa budú  iba pretekári  so zaplateným štartovným  ! 

                                     

Odhlášky:                      Odhlásiť pretekára je možné iba do 17.10.2013 do 15,00 hod.  

                                       Po tomto  termíne štartovné nevraciame! 

 

Informácie: Podá riaditeľ preteku a predseda OV. 

 

 

 

 

 

II. Technické ustanovenia : 
 

Predpis : Súťaží sa podľa pravidiel ISU, SKrZ a ustanovení tohto 

rozpisu. 

Rozsah pretekov :         
                                       * seniorky                           *  mladší  žiaci                    

                                       * juniori                              * staršie nádeje chlapci   

                                       * juniorky                           * nádeje dievčatá 7, 8, 9, 10 

                                       * starší žiaci                          

                                       *  staršie  žiačky                   

                                       *  mladšie  žiačky                

  

Výpočty:                        Novým systémom hodnotenia. 

  

 

Krátky program: Podľa pravidiel ISU a SKrZ platné na sezónu 2013/2014          

 

Voľná jazda: Podľa pravidiel  ISU a SKrZ platné na sezónu 2013/2014 

 

Reprodukcia hudby: CD prehrávač. Žiadame hudby označiť – meno, klub,  

 kategória, KP, VJ 

 

III. Záverečné ustanovenia : 
 

Ceny : Prví traja v každej kategórii obdržia vecné ceny, všetci 

účastníci diplomy. 

 

Námietky :                     Možno podať písomne podľa platného súťažného   

                                        poriadku na sezónu 2013-2014 

 

Iné : Súťaž je započítaná do SP pri splnení všetkých podmienok. 

                                       Oddiel/klub môže prihlásiť do každej kategórie jedného 

                                       pretekára a ďalších ako náhradníkov v poradí akom  ich   

                                        máme akceptovať. 

           Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť časový rozpis     

                                       podľa počtu prihlásených pretekárov !  Upravený rozpis bude  

                                       zverejnený po uzavierke prihlášok. 
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IV. Časový rozpis 
(PREDBEŽNÝ) 

Štvrtok 17.10.2013  18,00 Žrebovanie všetkých                 

                                                                    kategórií. 

                                               

Sobota 19.10.2013          

 Nádeje dievčatá 8 VJ 

 Nádeje dievčatá 9 VJ 

 Nádeje dievčatá 10  VJ  

 Mladšie žiačky VJ  

 Mladší žiaci VJ  

 Juniorky KP  

 Juniori KP  

 Staršie žiačky KP  

 Starší žiaci KP    

 Seniorky KP  

                                         

   

    

 

Nedeľa 20.10.2013 Juniorky VJ  

 Juniori VJ  

 Staršie žiačky VJ  

 Starší žiaci VJ    

 Seniorky VJ  

 Nádeje dievčatá 7 VJ  

 Mladšie nádeje chlapci  

 Staršie nádeje chlapci  

   

    

 

 

                         Hodnotiaca porada rozhodcov – po ukončení každej súťaže 

      
 

 

 

Schválené dňa 16.9.2013.   

 

Ing. Wanda Stankovianska…                                             Miroslav Hriňák 

          TK VV SKrZ                                                  Riaditeľ pretekov   

                              

   

 

                                 
                     

                                             
 

 

 

 

44. ročník 

VEĽKEJ CENY KOŠÍC 
 

21. ročník 

KOŠICKEJ KORČUĽKY 

  2013 
 

 

KOŠICE 19. – 20. 10. 2013 

           Crow Aréna, Košice 
                                                        Kavečianska cesta č. 1 

 

                  


