
Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz 
sekcia rýchlokorčuľovania  

 
Súťažné pravidla  

organizovania Slovenského pohára a Majstrovstiev Slovenska v short tracku  
 

I. Základné ustanovenia 
1. Súťažné pravidla Slovenského pohára /SP/ , Majstrovstiev Slovenska /M-SR/ a iných súťaži organizovaných Slovenským 
rýchlokorčuliarskym zväzom (ďalej len SRZ) v športovom odvetvi - short track nadobúda platnosť dňom 1.10.2022  

2. Podľa tohto súťažného poriadku sa organizujú súťaže v SRZ.  

3. Výklad tohto súťažného poriadku vykonáva výlučne Výbor sekcie SRZ 
4. Týmito súťažnými pravidlami pre Rýchlokorčuľovanie na krátkom ovale sa riadia všetky  súťaže stanovené v tomto Súťažnom poriadku, 
na základe pravidiel International Skating Union (ISU) pravidiel pre Rýchlokorčuľovanie na krátkom ovale, ktoré sa týkajú kódexov 
správania, štandardov odbornej prípravy, zdravotných a  bezpečnostných požiadaviek, rozdelenia, ocenenia, kritérií na postup do vyššej 
úrovne súťaže a  unifikovaných športov. 
 

II. Technické vybavenie 
1. Škála disciplín je určená na to, aby ponúkala športové príležitosti pre športovcov všetkých schopností. Programy 

môžu určovať ponúkané disciplíny a v prípade potreby aj usmernenia pre riadenie týchto disciplín. Tréneri sú 
zodpovední za poskytovanie tréningov a výber disciplín zodpovedajúcich športovým schopnostiam a záujmom 
jednotlivých športovcov. 
Zoznam oficiálnych disciplín, ktoré sú k dispozícii na SP a M-SR na 111,12  m oválnej dráhe:  
Preteky na 111 m – 1 kolo 
Preteky na 222 m -  2 kola  
Preteky na 333 m -  3 kola 
Preteky na 500 m -  4,5 kola 
Preteky na 777 m – 7 kola 
Preteky na 1000 m  - 9 kola 
Preteky na 1500 m – 13,5 kola 

a) Trať  

Trať musí byť postavená na ľadovej ploche s minimálnou dĺžkou 56,00 metra a s minimálnou  

šírkou 26,00 metra. 

 Ak športovisko spĺňa podmienky ISU dráhy s dĺžkou 111,12 m na ľadovej ploche, táto trať sa môže využívať na súťažné  

účely. Správna poznámka o veľkosti používanej trate musí byť uvedená v správach o súťaži.  

b) Štartové a cieľové čiary 

Štartové a cieľová čiara musia byť vyznačené čiarami (farebnými) nakreslenými v pravom uhle  

k rovine a nie širšími ako 2 cm. Na alebo nad dráhami korčuliarov, alebo na ľade alebo nad  

ľadom (okrem značiek) sa počas disciplín nesmie nič umiestniť. 

c) Matrace  

 Štadión na ktorom sa koná podujatie musí mať po celom obvode mantinelov ochranné matrace minimálne 20 cm 

 
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  sa môžu zúčastniť súťaže s tým , že nebudú zaradení do hodnotenia SP. 
4. Korčuliari musia mať a používať v pretekoch všetky ochranné pomôcky a vystroj, ktorá je v súlade s pravidlami ISU a to takto: 

• poťahy na prilby s číslami zodpovedajúcimi štartovej listine 

• žiadna časť tela, okrem tváre, nesmie byť na žiadnej časti preteku odkrytá 

• všetci pretekári hlavnej  kategórie, musia mať oblečené pretekárske obleky s ochranou proti prerezaniu 
• pretekárska kombinéza musí vždy zakrývať celý krk bez ohľadu na polohu korčuliara  

• všetci súťažiaci v ostatných kategóriách , ktorí nemajú pretekársku kombinézu s integrovanou 
ochranou proti prerezaniu alebo kombinovanú spodnú bielizeň odolnú proti prerezaniu, musia nosiť : 

- ochranu krku odolná proti prerezaniu  
- ochranu členkov  
- ochranu holennej kosti a kolien  

5.Okrem toho musia súťažiaci nosiť: 

• rukavice odolné proti prerezaniu 

• v hlavnej kategórii prilby, ktoré sú v súlade s aktuálnou normou ASTM, v ostatných kategóriách prilby ktoré majú 
pravidelný tvar (okrúhly alebo oválny) a nesmú mať výčnelky 

• 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 

• v kategórii E je povolené mať kanadky maximálne v dvoch pretekoch  

• v katedórii F je povolené mať kanadky maximalne jednú sezónu 



5. Bezpečnostné opatrenia budú kontrolované na „check-in pointe“ pred pretekom, umiestnenom v priestore 
distribúcie transpondérov alebo ako je popísané počas porady vedúcich tímov.  
6. Každý korčuliar je zodpovedný za nosenie korčúľ a ochranných prostriedkov, ako je popísané vyššie, pri 
vystupovaní na štart a počas celého preteku. 
  
 

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 
príslušného roka.  

2. Tabuľka kategórií pre mužov a ženy resp. chlapcov a dievčatá :  

a) seniori+ Jun. A,B,C2  / muži + ženy/  - hlavná kategória  

b) Juniori C1+D / chlapci + dievčatá/ 

c) starší žiaci E / chlapci + dievčatá/ 

d) Juniori F  / chlapci + dievčatá/ 

3. Pri počte súťažiacich menej ako šesť sa kategórie muži + ženy resp. chlapci + dievčatá spájajú a vyhodnocujú sa vždy samostatne 

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

 
V. Dátum pretekov 

1.Dátum jednotlivých kôl SP bude vybraný podľa voľných kapacít na  Zimných štadiónoch  so zreteľom na potreby kalendára ISU. 
2. Dátum Majstrovstiev Slovenska musí byť stanovený minimálne tri týždne pred konaním súťaže.  
 

VI. Disciplíny 

1. Pre jednotlivé súťaže sa stanovujú uvedené disciplíny :  
a) hlavná kategória  1 500m / 500m / 1 000 m.  
b) Juniori C1+D  : 1 000m/ 500m / 777 m.  
c) Juniori E : 500m / 222m /333 m.  
d) Juniori F : 333m / 111m / 222m. 

2.Pre súťaže Slovenského pohára sa stanovujú dve disciplíny, pre súťaž Majstrovstiev Slovenska všetky tri disciplíny 
 

VII. Zabezpečenie organizácie súťaže 
1.SRZ v súlade s týmito Súťažnými pravidlami zabezpečuje organizovanie súťaži Slovenského pohára  
a Majstrovstiev Slovenskej Republiky so zameraním na účasť športovcov registrovaných v SRZ 
takto: 
právo organizácie súťaži SP resp. MSR ma každý športový klub SRZ, ktorý o to požiada 
v termíne do 15.júla príslušného roka, na základe poverenia SRZ 

a) organizátor   je povinný v termíne sedem dní  pred konaním podujatia  vydať propozície na 
príslušnú súťaž s prihliadnutím na tieto Súťažné pravidla 

b) propozície súťaži musia obsahovať  
- miesto a dátum súťaže 
- vekové skupiny a vzdialenosti 
- predbežný časový program 
- spôsob prihlásenia do súťaže s termínom 
c) organizátorovi súťaže poskytne SRZ na zabezpečenie organizácie príspevok vo výške 

schválenom v rozpočte na príslušnú sezónu v súlade s uzatvorenou zmluvou 
d) organizátor podujatia musí zabezpečiť a uhradiť z poskytnutého príspevku: 
- ľadovú plochu s vyznačením a pokrytím matracmi pre súťaž short track 
- časomieru Finischlynxs a competitor stewarda zazmluvneného SRZ 
- hlavného ,pomocného rozhodcu, štartéra, ukazovateľa kôl a heat box s licenciou SRZ 
- kuželkárov a pomocné funkcie 

- počas  všetkých plánovaných tréningov a súťaží musí byť pri ľadovej prítomný  vyškolený záchranár resp.  lekár 
- lekárska miestnosť na ošetrenie chorých alebo zranených korčuliarov musí byť blízko ľadovej plochy 
- lekárska miestnosť a/alebo ambulancia musia mať vybavenie na liečbu a stabilizáciu kardiovaskulárneho kolapsu, dýchacie 
ťažkosti, tržné rany (malé a veľké), poranenia končatín, chrbtice a hlavy 
- 

 
 

VIII. Prihlášky k pretekom 
1. Klub je povinný prihlásiť pretekára v termíne uvedenom v rozpise pretekov, riadne prihlásiť na webovej stránke 
http://www.shorttracklive.info/  
2. Prihlášku pretekára, ktorý spĺňa všetky podmienky k účasti je usporiadateľ povinný prijať a uviesť v zozname štartujúcich. 3. Za riadnu 
prihlášku sa považuje uvedenie nasledujúcich údajov:  

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

4.  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.  
 

IX. Bodové hodnotenie SP 



1. Pretekári získajú body do SP podľa umiestnenia vo svojich kategóriách v celkovom hodnotení (overal) 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 v poslednom kole SP.   

6. Pretekári umiestnení  na prvých troch miestach v celkovom hodnotení príslušného kola SP získajú medaile za prvé tri miesta - ocenenie 
zabezpečuje organizátor súťaže. 

7. Pretekári umiestnení  na prvých troch miestach v celkovom hodnotení príslušnej kategóriách dostanú pohár s nápisom „ Víťaz 
Slovenského pohára, resp. 2. a 3 miesto v Slovenskom pohári“ ostatní pretekári získajú plaketu za účasť.  Vyhodnotenie SP sa uskutoční po 
poslednom kole SP resp. M-SR, ocenenie zabezpečuje SRZ. 

X. Bodové hodnotenie pre celkové poradie  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  

 

 
XI. Bodové hodnotenie M-SR 

1. Pretekári získajú body do M-SR podľa umiestnenia vo svojich kategóriách v celkovom hodnotení (overal) v preteku.  

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.Preteky M-SR sa vyhrocujú samostatne v každej disciplíne, víťaz a pretekár na druhom a treťom mieste získajú medailu.  

4.Pretekár umiestnený  na prvom  mieste v celkovom hodnotení „overall“, získa plaketu „Majster Slovenska“ resp. 2. a 3.miesto na 
Majstrovstvách Slovenska, ostatní pretekári získajú plaketu za účasť.  

 
       XII. Odmeňovanie činovníkov súťaže 

1. Odmeňovanie činovníkov jednotlivých súťaži zabezpečí poverený organizátor súťaže 

2. Odmeňovanie musí byť v súlade s Dodatkom č.1 Smernice SRZ o spôsobe a forme financovania činnosti SRZ a to odmeňovanie činovníkov 

súťaži v short tracku.  

 

        XIII. Záverečné ustanovenie 

1. Koordinátorom jednotlivých súťaži je člen orgánu SRZ stanovený Výborom sekcie rýchlokorčuľovania.  

2.Za organizovanie a vyúčtovanie jednotlivých kôl SP a M-SR je zodpovedný klub, zmluvne poverený pre organizáciu súťaže. 

 

Schválené Výborom sekcie rýchlokorčuľovania  dňa                                                                   Ladislav Vastuško, predseda sekcie 

 


