
 

 

                                  
 
             

1. Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v krosokorčuľovaní 
  na podujatí „ Crow Arena Trophy Košice 2019“ 

 
I. Všeobecné ustanovenia : 
 
 
Usporiadateľ: Krasokorčuliarsky  klub Crow Arena FSC Košice 
 V spolupráci so Špeciálnymi olympiádami Slovensko 
 
 
Dátum konania: 20.12.2019 
 
Miesto konania:            Crow Arena, Kavečianska cesta č.1, 040 01 Košice 
 
Riaditeľ pretekov: JUDr. René Pucher,  0907 951 205 E-mail: trophykosice@gmail.com     
  
Predseda org. výboru: Mária Pucherová Marčišinová, 0907 951 205 
 
Za Špeciálne olympiády Slovensko: Jana Gantnerová gantnerova@specialolympics.sk 
 
Prihlášky:                      Menovité prihlášky spolu s náplňou choreografií na predpísanom tlačive zašlite 
                                        e-mailom na adresu:  trophykosice@gmail.com a gantnerova@specialolympics.sk 
                                      do  10.12. 2019 
                               Spolu s prihláškou Vás poprosíme o zaslanie aj lekárskeho potrvdenia 
 
Potvrdenie účasti : Usporiadateľ zašle potvrdenie prihlášky 12.12.2019 a upravený časový rozpis do 14. 12. 2019 
 
Ubytovanie:        Organizátor zabezpečuje ubytovanie  
 
Poistné + cestovné:  Každý tím si hradí individuálne, organizátor nezabezpečuje dopravu 
 
 
Štartovné :                     štartovné vo výške 10€ je potrebné uhradiť do 15.12.2019 na účet: 
 

				Špeciálne	olympiády	Slovensko	
				Trnavská	cesta	37	
				831	04		Bratislava	
					
				IČO:	30811406	
				DIČ:	2020993205	
				VS:	322019	

  IBAN: SK72 0200 0000 0001 1623 5012  
 Do poznámky uviesť meno/mená súťažiacích 
 
                                         

    
 
                                     
Odhlášky:                      Odhlásiť pretekára je možné  do 15.12.2019 
                                        Po tomto  termíne štartovné nevraciame! 
 
Zdravotná služba:        zabezpečená v Crow Arene 
 
Informácie: Podá riaditeľ preteku a predseda OV. 
 
 
 



 

 

 
 
II. Technické ustanovenia : 
 
Predpis : Súťaží sa podľa pravidiel ISU, SKrZ, SOI a ustanovení týchto propozícii. 
 
Vekové kategórie (VK):  A      8 – 11 rokov  (2011 – 2008) 
                                         B     12 – 15 rokov (2007 – 2004)  
                                         C     16 – 21 rokov (2003 – 1998) 
                                         D     22 – 29 rokov  (1997 – 1990) 
                                         E     30 a viac rokov  (1989 - +) 
 
Športovec je zaradený do VK podľa svojho fyzického veku ku dňu otvorenia súťaží 20.12.2019.   
Kombinované vekové kategórie: keď je málo športovcov v určitej VK, môžu byť športovci zaradení do nasledujúcej 
vyššej VK. Ak ani potom nie je dostatok súťažiacich, budú zaradení do otvorenej vekovej kategórie. Prioritu majú 
výkonnostné kategórie.                               
                                       
Výpočty:                        Novým systémom hodnotenia. 
  
Krátky program: Podľa pravidiel ISU a SKrZ platné na sezónu 2018/2019          
 
Voľná jazda: Podľa pravidiel  ISU a SKrZ platné na sezónu 2018/2019 
 
Reprodukcia hudby: hudbu zaslať vo formáte mp3 spolu s prihláškou – na adresu trophykosice@gmail.com  - hudbu prosíme 

označiť: kategória/priezvisko/ meno/KP alebo VJ/mp3.    
 
                                        Vzor:  N8_Nováková_Eva_VJ.mp3 
              SZ_Novák_Peter_KP.mp3 
 
           odporúčame doniesť hudbu aj na USB alebo CD nosiči – v prípade technických problémov 
           hudbu prosíme zaslať do 15.12.2019 na  trophykosice@gmail.com 
 
 
III. Záverečné ustanovenia : 
 
Ceny : Vyhodnocovať sa bude podľa pravidel SOI – Prvá traja dostanú medaily, umiestnení do 8.miesta stužky 
 
Námietky :                     Možno podať písomne podľa platného súťažného   
                                        poriadku na sezónu 2019/2020 
                                         
Služby:                   na súťaží bude zabezpečené aj profesionálne fotografovanie pretekárov, bude možné zakúpiť si vytlačené 

fotografie na foto papieri alebo napáliť foto na CD alebo USB. 
        
IV. Časový rozpis 
(PREDBEŽNÝ- prípadné zmeny vyhradené organizátorom) 
 
                                                                                          
                                                
piatok 20.12.2019                 14,00 
 
„Crow arena trophy Košice SPECIAL OLYMPICS Slovakia 2019“ 
 
level 1 ladies VJ 
level 1 man  VJ 
level 2 ladies VJ 
level 2 man  VJ 
level 4 ladies KP + VJ 
dance level 1 unific VJ 
 


