
2.Veľká cena Púchova v krasokorčuľovaní 

2014 

 
       Púchov  6.-7.12.2014 

 

1. Všeobecné ustanovenia 
 

Usporiadateľ:                                               Krasoklub Púchov 
Miesto konania a kancelária pretekov:     Zimný štadión Púchov 

      Dátum konania:                 6.-7.12.2014 
Riaditeľ pretekov:             Rudolf Dráb,   0908224879,  rudolf.drab@gmail.com 

Organizačný pracovník:   Ing.Alexandra Novacká, 0905728116,  
     novackka@mail.t-com.sk 

Prihlášky:                  Menovité prihlášky na predpísanom tlačive,  náplne a kontaktnú osobu 

zašlite emailom na: vcpuchova@gmail.com 

                                    najneskôr do 26.11.2014 do 22:00 hod. 
                                    Do prihlášky uveďte meno kontaktnej osoby.  

Potvrdenie účasti:     Usporiadateľ potvrdí účasť pretekárov na e-mail, z ktorého prišla prihláška 

do 30.11.2014.         
      Úhrada:                      Pozvaným rozhodcom budú hradené náklady podľa smerníc SKrZ. 

                                    Ostatní účastníci na vlastné náklady. 

      Štartovné:                  40 € - staršie žiačky, juniorky  
                                          30 € - nádeje, IK, hviezdičky,  mladšie žiačky, začiatočníci 

                                    Štartovné je potrebné uhradiť do 2.12.2014 na účet 
                                    4017853630/7500. Peniaze posielajte naraz za celý klub! 

                                          Pri úhrade je potrebné uviesť názov klubu!  
      Podmienky štartu:     Registračný preukaz platný na sezónu 2014/15 a platnú  lekársku                 

                                           prehliadku nie staršiu ako 12 mesiacov. 
      Upozornenie:              Žrebovaní budú iba pretekári so zaplateným štartovným.  
                                          Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť! 
     Odhlásenie účasti:       Odhlásiť pretekára je možné do 3.12.2014 - 22:00.  

                                          Po tomto  termíne  štartovné prepadá v prospech usporiadateľa. 
Možnosti  na ubytovanie pretekárov a doprovodu v Púchove: STC Púchov www.stcpu.sk 

      Zdravotná služba:    Emília Farkašová 
  

2. Technické ustanovenia 
 

Predpis:                          Súťaží sa podľa  pravidiel ISU, SKrZ platných pre sezónu 2014/2015 

  a ustanovení tohto rozpisu. 

Kategórie:                             

 Nádeje dievčatá – 7, 8, 9,10  

 Mladšie žiačky 

 Staršie žiačky 

 Juniorky 

 Mladšie nádeje chlapci 

 Staršie nádeje chlapci 

 IK-C3 Gold 

 IK-C3 Silver   

 Hviezdičky 

 Začiatočníci 
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Kategória začiatočníci:  vek:  od 1.7.2005 do 30.6.2008   

                                          Dĺžka hudby:1min 30s +- 10 s 

                                          Jazda musí obsahovať: max.2 skokové prvky,2 piruety, prekladanie vpred 

a vzad, 1-2 špirály s výdržou 3 sek., valčíkové trojky do P a L   
 

Hudba:                    Bude reprodukovaná CD prehrávačom. CD musí byť presne označené menom 

pretekára, kategóriou a názvom klubu 
 

3. Záverečné ustanovenia 
Ceny:              Prví traja v každej kategórií získajú vecné ceny a každý účastník diplom  
Námietky:       Podávanie námietok a protestov je podľa súťažného poriadku SKrZ pre sezónu 

2014-2015 
Iné:                 Súťaž je započítaná do SP pri splnení všetkých podmienok.  

Klub môže prihlásiť do každej kategórie dvoch pretekárov a ďalších ako 

náhradníkov v poradí, aké máme akceptovať. 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu podľa počtu 

prihlásených pretekárov.  
Upravený časový rozpis bude zverejnený pred žrebovaním. 

 

4. Predbežný časový rozpis 

      

Štvrtok: 4.12.2014 
 18,00 - Žrebovanie všetkých kategórii – Zimný štadión Púchov 

 
Sobota : 6.12.2014 
7,00  -  9,15    Nádeje dievčatá 10 
9,30  - 11,30   Nádeje dievčatá  9 

11,45-13,30    Nádeje dievčatá 8 

13.45 -15,45   Mladšie žiačky      

16,00-17,00    Hviezdičky 

17,15-18,45    KP Staršie žiačky 

19,00-20,30    KP Juniorky 

 

Nedeľa: 7.12.2014 
7,30  - 9,00   VJ Staršie žiačky 
9,15  -10,45  VJ Juniorky 
11,00-12,00  Mladšie nádeje 7 
12,15-13,00  Mladšie nádeje chlapci 

13,15-14,15  Staršie nádeje chlapci 

14,30-15,15   IK -C3 Silver  

15,30-16,15   IK- C3 Gold 

16,15-17,00  Začiatočníci 
 

 

 

Schválené dňa:  30.10.2014                                                                       Rudolf Dráb 
TK pri VV SKrZ                                                                                   riaditeľ pretekov 

 


