
Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz, Za Hornádom 15,  05201 Spišská Nová Ves 
 

Súťažné pravidla 
Slovenského pohára a Majstrovstiev Slovenska v short tracku  na sezónu 2016/17. 

 
 

I. Základné ustanovenia 
1. Súťažný poriadok Slovenského pohára /SP/ a Majstrovstiev Slovenska /M-SR/ v short tracku 

nadobúda platnosť dňom 1.8.2016. 
2. Podľa tohto súťažného poriadku sa súťaže SP a M-SR v short tracku na sezónu 2016/17 riadia, 

organizujú a vyhodnocujú.  
3. Výklad tohto súťažného poriadku vykonáva výlučne Predsedníctvo SRZ a platí výhradne na 

pretekovo súťažné obdobie v sezóne 2016/17. 
 

 
II. Technické vybavenie 

 
1. Korčuliari 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, telo obleky, ochranná prilba a rukavice sú 

povinná výbava pre všetkých pretekárov v akciách krátkej trati a musia byť opatrené 
zodpovedajúcim spôsobom.  

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. 

 
III. Spôsobilosť pretekárov  

1. Preteky SP a M-SR sú otvorené preteky pre korčuliarov registrovaných v SRZ a členov ISU. 
2. Všetci korčuliari, ktorí sa budú ´vyhodnocovať v súťaži SP a M-SR  musia byť registrovaní v SRZ 

a prihlásení za príslušný športový klub.. 
3. Korčuliari, ktorí nie sú členmi SRZ nebudú zaradení do hodnotenia SP. 

 
 

IV. Kalendár pretekov 
1. Kalendár pretekov je zostavený na základe kalendára ISU v úzkej koordinácii s organizátormi 

jednotlivých častí pretekov t.j. príslušnými klubmi, ktoré poverí organizovaním Predsedníctvo 
SRZ. 

2. Preteky zaradené do SPa M-SR v short tracku na sezónu 2016/17 nahlásené v kalendári SRZ a sú 
záväzné.  

3. Dátum, miesto a poverený klub : :  
a) 1. kolo 27.-28.8.2016 – ŠK STEZ Spišská Nová Ves, STEZ CUP – Olympijské nádeje   
b) 2. kolo Október 2016 – ŠKM Akademik Prešov,  
c) 3.kolo 27.-28.12.2016 – Spišská Nová Ves,  SLOVAKIA CUP  
d) 4.kolo Február 2017 – Spišská Nová Ves,  
e) 5.kolo 1.4.2017 – PRK Prešov  + Majstrovstvá Slovenska. 

 
V. Kategórie 

1. Zaradenie pretekárov do vekových kategórií je v súlade  v pravidlách ISU a to tak , že vek 
pretekára sa posudzuje  pred 1. júlom 2016.  

2. Tabuľka kategórií: 
a) Star class / muži + ženy/: seniori+ jun A,B,C2 .  
b) Juniori / chlapci + dievčatá/: jun C1+D.   
c) Žiaci / chlapci + dievčatá/: jun.E a mladší.  

3. Predčasný trvalý prechod do vyššej vekovej kategórii môže byť výnimočne povolený len telesne 
zdatným jedincom udeleným Predsedníctvom SRZ po súhlase lekára a rodičov pretekára. 

 



VI. Disciplíny  
1. Pre jednotlivé súťaže sa stanovujú uvedené disciplíny : 

a) Star class : 1 500m / 500m / 1 000 m. 
b) Juniori      : 1 000m/ 500m / 777 m. 
c) Žiaci          :    500m/ 222m /333 m. 

 
 

VII. Prihlášky k pretekom 
1. Klub je povinný prihlásiť pretekára v termíne uvedenom v rozpise pretekov riadne prihlásiť na 

adresu organizátora súťaže.  
2. Prihlášku pretekára, ktorý spĺňa všetky podmienky k účasti je usporiadateľ povinný prijať a 

uviesť v zozname štartujúcich. Za riadnu prihlášku sa považuje uvedenie nasledujúcich 
údajov:  

a. Meno a priezvisko pretekára  
b. Kategória  
c. Klubová príslušnosť  

3. Pretekár, ktorého klub nominoval  k pretekom je povinný sa dostaviť k štartu. Ak mu k tomu 
zabránia vážne okolnosti, je povinný sa riadne ospravedlniť najneskôr jeden deň pred 
štartom pretekov inak bude disciplinárne potrestaný.  

 
VIII. Bodové hodnotenie SP 

1. Pretekári získajú body do SP  podľa umiestnenia vo svojich kategóriách v celkovom hodnotení 
(overall) v jednotlivých  pretekoch po vyškrtnutí zahraničných pretekárov z výsledkovej listiny.  

2. Záverečné body budú udelené vo finále pretekom 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. 

3. 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. 

4. Do celkového umiestnenia sa započítavajú štyri  najlepšie umiestnenia.  
5. 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 na M-SR. 

6. Pretekári umiestnení na prvých troch miestach v celkovom hodnotení  príslušnej kategóriách 
získajú za každé kolo SP medailu.  

7. Pretekári na prvých troch miestach v celkovom hodnotení  príslušnej kategóriách dostanú 
pohár s nápisom „ Víťaz Slovenského pohára sezóna 2016/17,  resp. 2. a 3 miesto 
v Slovenskom pohári sezóna 2016/17 “  

8. Vyhodnotenie všetkých kôl, ako aj celkového poradia v Slovenskom pohári  bude na 
slávnostnom vyhodnotení po skončení posledného kola Slovenského pohára. 

9. Za umiestnenie na M-SR sa pretekárom započítavajú body dvojnásobne.  
10. Bodové hodnotenie SP : 

 
miesto body miesto body miesto  body 

1 1000 9 430 17 185 

2 900 10 387 18 167 

3 810 11 349 19 150 

4 729 12 314 20 135 

5 656 13 282 21 122 

6 590 14 254 22 109 

7 531 15 229 23 98 

8 478 16 206 24 89 

 



 
IX. Majstrovstvá Slovenska 

1. Posledné kolo Slovenského pohára sa preteká ako Majstrovstva Slovenska  podľa kategórii 
a disciplín stanovených v tomto súťažnom poriadku pre súťaže SP. 

2. Pretekár umiestnený na prvom mieste v celkovom hodnotení z jednotlivých disciplín, získa 
plaketu „Majster Slovenska“ pre príslušnú sezónu.  

3. Pretekári umiestnení na druhom a treťom mieste v príslušnej kategórii získajú medailu za 
umiestnenie. 

4. Víťazi v kategórii mužov a žien (StarClass) ziskajú finančnú odmenu 100 €, 70 € a 50 €. 
 
 
 
Súťažný poriadok bol schválený Predsedníctvom SRZ 17.7.2016. 
 
 
 
          Ján Magdoško 
          predseda SRZ 


