A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:
Usporiadateľ:

Krasoklub mesta Nitra, Kláštorská 74, 949 01 Nitra

Dátum konania:

7. – 8. marec 2020

Miesto konania:

Hokejová hala, Škultétyho ulica 1, 949 11 Nitra – Klokočina

Riaditeľ pretekov:

Štefan Semančík
mobil: +421/903/622 179
e-mail: stefan.semancik@kkmnr.sk

Organizačný pracovník:

Mgr. Lucia Rybárová
mobil: +421/944/746 661
e-mail: kkmnr@kkmnr.sk

Prihlášky:

Menovité prihlášky na predpísanom tlačive zasielajte na e-mailovú
adresu: kkmnr@kkmnr.sk do 1. 3. 2020. Prihláška je platná s náplňami
KP a VJ – ak ste tak ešte neučinili, náplne môžete zasielať na e-mailovú
adresu: naplne@kraso.sk

Štartovné:

80 € - dvojice
55 € - dvojprogramové kategórie (staršie žiactvo a vyššie...)
45 € - ostatní
Štartovné je potrebné uhradiť vopred (spolu s odoslaním prihlášky)
na účet VÚB: IBAN: SK56 0200 0000 0029 2727 4057
Prosíme jedným bankovým prevodom za všetkých prihlasovaných
pretekárov klubu. Do správy pre prijímateľa uviesť názov klubu.
Potvrdenie o zaplatení zasielať na e-mailovú adresu: kkmnr@kkmnr.sk

Odhlásenie účasti:

Odhlásiť pretekára je možné do 5. 3. 2020 - 12:00.
Po tomto termíne štartovné prepadá v prospech usporiadateľa.

Žrebovanie:

Žrebovanie sa uskutoční 5. 3. 2020 po 18:00, náhodným žrebovaním počítačom - programom IsuCalc, tzv. random draw.
Žrebovaní budú iba pretekári s uhradeným štartovným.

Potvrdenie účasti:

Potvrdenie účasti a upravený časový rozpis Vám usporiadateľ zašle
do 6. 3. 2019.
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Podmienky účasti:

Registračný preukaz SKrZ platný pre sezónu 2019/2020.
Platná lekárska prehliadka. Včas uhradené štartovné.

B. TECHNICKÉ USTANOVENIA:
Štatút pretekov:

Preteky sú započítané do SP pri splnení všetkých podmienok.

Rozsah pretekov:

Kategórie SP:

Kategórie mimo SP:

Seniorky
Juniorky
Juniori
Staršie žiačky „A“
Starší žiaci „A“
Staršie žiačky „B“
Mladšie žiačky „A“
Mladší žiaci „A“
Mladšie žiačky „B“
Nádeje dievčatá 10
Nádeje dievčatá 9
Nádeje staršie chlapci „A“
Nádeje dievčatá 8
Nádeje dievčatá 7
Nádeje mladšie chlapci „A“
SD Basic Novices

Adult gold
Hobby gold
Hobby silver junior
Hobby silver staršie
Hobby silver mladšie
Nádeje staršie dievčatá „B“
Nádeje staršie chlapci „B“
Nádeje mladšie dievčatá „B“
Nádeje mladšie chlapci „B“
Hviezdičky

Pravidlá pretekov:

Klubové kategórie:
Predhviezdičky

Súťaží sa podľa pravidiel ISU, SKrZ platných pre sezónu 2019/2020 a
ustanovení tohto dokumentu.
Kategória Predhviezdičky:
Pre deti narodené od 1.7.2014 a mladšie
Hudba: 1 min. 30 sek. ±10 sek.
Prvky: ľubovoľné, min. 1 skok, 1 pirueta.
Hodnotenie: iba programové komponenty (3 rozhodcovia).
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Hudba:

Preferujeme vopred, vo formáte mp3. Zasielajte spolu s prihláškou na
adresu: kkmnr@kkmnr.sk Názov súboru je potrebné upraviť podľa
vzoru: kategória_priezvisko_meno.mp3.
Pri dvojprogramových kategóriách je potrebné uviesť na konci skratku
KP alebo VJ.
Prípadné prinesené USB/CD pamäťové nosiče prosíme označiť menom,
priezviskom, kategóriou /KP,VJ/ a názvom klubu.

Námietky:

Možno podať písomne podľa platného súťažného poriadku na sezónu
2019/2020.

Iné:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť časový rozpis a rozsah
pretekov podľa počtu prihlásených pretekárov.

C. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
Ceny:

Prví traja v každej kategórií obdržia vecné ceny, všetci účastníci
diplomy, mladšie kategórie tiež účastnícke medaily.

Ubytovanie:

Organizátor zabezpečuje ubytovanie iba pozvaným rozhodcom
a činovníkom. Ostatní účastníci si zabezpečujú ubytovanie individuálne.

Úhrada:

Pozvaným činovníkom budú hradené náklady podľa smernice SKrZ.
Ostatní účastníci na vlastné náklady.

Zdravotná služba:

Bude zabezpečená na zimnom štadióne – mieste konania pretekov.

Upozornenie:

Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť!
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D. PREDBEŽNÝ ČASOVÝ ROZPIS:
Sobota – 7. 3. 2020
(8.00 – 20.00)

Nedeľa – 8. 3. 2020
(8.00 – 20.00)

• Hobby silver junior
• Hobby silver mladšie
• Hobby silver staršie
• Predhviezdičky
• Hviezdičky
• Nádeje dievčatá 7
• Nádeje dievčatá 9
• SD Basic Novices
• Nádeje mladšie chlapci „A“
• Nádeje mladšie chlapci „B“
• Nádeje staršie chlapci „A“
• Nádeje staršie chlapci „B“
• Staršie žiačky „A“ – KP
• Starší žiaci „A“ – KP
• Juniorky – KP
• Juniori – KP
• Seniorky – KP
• Adult gold

• Nádeje mladšie dievčatá „B“
• Nádeje staršie dievčatá „B“
• Staršie žiačky „A“ - VJ
• Starší žiaci „A“ – VJ
• Juniorky – VJ
• Juniori – VJ
• Seniorky – VJ
• Nádeje dievčatá 8
• Nádeje dievčatá 10
• Mladšie žiačky „A“
• Mladší žiaci „A“
• Mladšie žiačky „B“
• Staršie žiačky B
• Hobby gold

Predbežný časový rozpis schválený dňa: 24. 2. 2020

Štefan Semančík
riaditeľ pretekov

Ing. Wanda Stankovianska
TK VV SKrZ
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