
 

 

SLOVENSKÝ RÝCHLOKORČULIARSKY ZVÄZ 
 

Organizačno - súťažné pravidla Slovenského pohára  
v short tracku na sezónu 2020/2021 

 
I. Základné ustanovenia 
1. Tieto Organizačno - súťažné pravidla Slovenského pohára /SP/ v short tracku platia pre sezónu 2020/2021. 
2. Podľa týchto pravidiel sa súťaže SP v short tracku riadia, organizujú a vyhodnocujú. 
3. Pre súťaže SP v sezóne 2020/21 je ustanovená Súťažná komisia v zložení : 

• Predseda sekcie 
• Juraj Valach 
• Renáta Karabová 

 
II. Technické vybavenie 
1. Pretekári  musia mať a používať v pretekoch všetky ochranné pomôcky a vystroj, ktorá je v súlade s pravidlami 
ISU 
2. Kolenné a holennej chrániče, chránič krku, telové obleky, ochranná prilba a rukavice sú povinnou výbavou 
každého pretekára. 
3. Korčule používané v pretekoch musia byť v súlade s ISU predpisy s rúrkami zatvorené, a povinné zaoblenie 
rohov noža s čepeľou na koncoch zaoblená s minimálnym polomerom 10mm. 
4. Štadión na ktorom sa koná podujatie musí mať po celom obvode ochranné mantinely minimálne 20 cm 
povinná výbava pre všetkých pretekárov v akciách krátkej trati a musia byť uchytené zodpovedajúcim spôsobom. 
5. Súťažná komisia nominuje na príslušný pretek rozhodcov a pomocné funkcie. 
 
III. Spôsobilosť pretekárov 
1. Jednotlivé kola SP sú otvorené preteky pre korčuliarov registrovaných v SRZ a ostatných členov ISU. 
2. Do celkového hodnotenia SP sa započítavajú len výsledky korčuliarov, ktorí sú registrovaní v SRZ a prihlásení 
za príslušný športový klub. 
 
IV. Kategórie 
1. Zaradenie pretekárov do vekových kategórií je v súlade v pravidlách ISU a to tak , že vek pretekára sa 
posudzuje pred 1.júlom 2020. 
2. Tabuľka kategórií: 

a) Kategória Seniori&Juniori:  (kategórie ISU =  Seniori + Jun.A + B + C) 
b) Kategória Žiaci:  (Jun.D+E) 
c) Kategória začiatočníci:  ( noví pretekári+ junior E ) táto kategória nebude hodnotená do celkového 

poradia Slov. pohára. 
3. Predčasný trvalý prechod do vyššej vekovej kategórii môže byť výnimočne povolený len telesne zdatným 
jedincom po súhlase klubu a rodičov pretekára. 
4. Súťažná komisia ma právo na základe predložených prihlášok na jednotlivé kola SP, rozhodnúť podľa počtu 
prihlásených pretekárov o spojení kategórie mužov (chlapcov) a žien (dievčat). 
 
V. Dátum pretekov 
I. kolo 22.11.2020   Slovenský pohár – Spišská Nová Ves 
II. kolo 13.12.2020   Slovenský pohár – Spišská Nová Ves 
III. kolo 24.01.2021   Slovenský pohár – Spišská Nová Ves ( možná zmena kvôli  ME v Gdansku )  
IV. kolo 14.02.2021   Slovenský pohár – Spišská Nová Ves 
V. kolo Marec 2021   Slovenský pohár  - Spišská Nová Ves 
 
VI. Disciplíny 
1. Pre jednotlivé súťaže sa stanovujú uvedené disciplíny : 
a) Kategória Seniori&Juniori: 500 m / 1 000 m /1500 
b) Kategória Žiaci : 333 m/ 500 m/777m 
c) Kategória Začiatočníci : 111 m / 222 m/333 m 
2. V jednotlivých pretekoch sa bude spravidla súťažiť v dvoch disciplínach. 
 



 

 

 
VII. Prihlášky k pretekom 
1. Súťažná komisia minimálne 7 dní pred príslušnou súťažou pošle jednotlivým klubom pozvánku a zároveň ju 
zverejní na webovej stránke zväzu.  
2. Klub je povinný prihlásiť pretekára v termíne uvedenom v pozvánke na pretek . 
3. Prihlášky sa musia zasielať na adresu Competitor Stewarda – Juraj Valach, email: juraj.valach@centrum.sk , 
samostatne  pre každú  príslušnú súťaž. 
4. Cmpetitor Steward zabezpečí zverejnenie účasti na súťaži minimálne 24 hod. pred pretekom. 
5. Za riadnu prihlášku sa považuje uvedenie nasledujúcich údajov: 
a. Meno a priezvisko pretekára 
b. Kategória 
c. Klubová príslušnosť 
6. Pretekár musí celú súťaž absolvovať v kategórii do ktorej bol zaradený v prvom preteku. 
7. Pretekár, ktorého klub nominoval k pretekom je povinný sa dostaviť k štartu. Ak mu k tomu zabránia vážne 
okolnosti, jeho klub je povinný ho ospravedlniť a jeho neúčasť nahlásiť Competitor Stewardovi. 
 
VIII. Bodové hodnotenie SP 
1. Pretekári získajú body do SP podľa umiestnenia vo svojich kategóriách v celkovom hodnotení (overal) 
v jednotlivých pretekoch. 
2. Pri spoločnej  súťaži kategórií ( muži + ženy) sa konečné vyhodnotenie uskutoční samostatne podľa kategórii. 
3. Záverečné body budú udelené vo finále  na jednotlivých tratiach a to 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2, 1 a sú udelené v 
zostupnom poradí počnúc prvým miestom . Žiadne body nebudú udelené korčuliarom ktorí dostávajú trest, žlté 
karty ,červené karty, nezačal ani nedokončil preteky. 
4. Do konečnej klasifikácie budú zaradení korčuliari podľa: 
a) celkového počtu finálových bodov, 
b) kombinovaného poradia cez všetky vzdialenosť klasifikácie, 
c) dosiahnutia najvyššie ohodnotenie v jednom z najdlhších vzdialeností , 
d) najlepším čase cez najdlhšiu vzdialenosti v programe. 
5. Do celkového umiestnenia sa započítavajú štyri najlepšie umiestnenia. 
6. Víťazom Slovenského pohára sa stáva pretekár, či pretekárka s najvyšším počtom získaných bodov 
z jednotlivých pretekov podľa príslušnej kategórie. Pri rovnakom počte bodov v celkovom hodnotení rozhoduje 
lepšie umiestnenie v poslednom kole SP. 
7. Pretekárom umiestneným na prvých troch miestach v celkovom hodnotení ( overall ranking príslušnej 
kategóriách) získajú v preteku medailu.  
8. Pretekári umiestnení na prvých troch miestach v celkovom hodnotení príslušnej kategóriách dostanú pohár s 
nápisom „Víťaz Slovenského pohára sezóna 2020/2021, resp. 2. a 3 miesto v Slovenskom pohári 
sezóna2020/2021“  
9. Celkové vyhodnotenie SP sa uskutoční po poslednom kole. 
 
IX. Bodové hodnotenie SP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výsledky jednotlivých pretekov a celkové priebežné poradie bude pravidelne zverejňované na webovej stránke 
zväzu. 
 
 
Schválené predsedom SRZ dňa 07.11.2020                                 Ján Magdoško v.r - predseda 
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