
PROPOZÍCIE 

 

II.kola Slovenského pohára 2021/22 v short tracku 
 

14.Novembra v Spišskej Novej Vsi 
 

 

Kategórie  a disciplíny 
 

Kategória Disciplíny 
Senior + Jun.A,B, C2 1000 m  500 m 
Junior C1+D 777 m 500 m  
Juniori E 500 m 333 m 
Junior F 333 m  222 m  
Začiatočníci  222 m  111 m  

 
Predbežný program 
 

Nedeľa 14.11.2021 Rozkorčuľovanie 11:25-11:45 
 Štart 12:00 

Ukončenie preteku 15:45 
 
 

Prihlášky 
Online http://www.shorttracklive.info/ do 11.11.2021. 
V prípade, že nemáte zaregistrovaného pretekára v systéme shorttracklive prosím 
o zaslanie emailu na registracia@speedskating.sk  s obsahom:   

• meno a priezvisko  
• dátum narodenia  
• klub 

Po spracovaní bude Váš pretekár zaradený do systému 
 
Pravidlá súťaže  

• Preteká sa podľa “Organizačno – súťažných pravidiel Slovenského pohára 
a Majstrovstiev Slovenska v short tracku ” zverejnených na webovej stránke 
zväzu : 
https://speedskating.sk/wp-

content/uploads/2016/08/S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEn%C3%A9-Pravidla-short-
track-1-1.pdf  

• Súťaže sa môžu zúčastniť len registrovaní členovia v Slovenskom 
rýchlokorčuliarskom zväze a členovia ISU. 

 
Covid 
Druhé kolo sa uskutoční v Spišskej Novej Vsi výlučne v režime „očkovaný“, keďže okres 
SNV je v čiernej farbe. 
Čo to pre Vás znamená: 

- vstup na zimný štadión do priestorov šatní, striedačiek a ľadovú plochu bude 
umožnení iba riadne registrovaným športovcom, trénerom a organizátorom. 
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- pri vstupe pre športovcov a trénerov bude prebiehať kontrola na dodržanie 
režimu očkovaný, kde bude potrebné sa preukázať potvrdením o očkovaní. 

- režim „očkovaný“ sú výlučne osoby: • plne zaočkované, • a deti do 12 rokov veku 
- vstup pre rodičov a verejnosť bude možný iba do hľadiska v počte maximálne 

100 ľudí, vstup bude kontrolovaný a na štadión umožnený iba v režime 
„očkovaný“ 

- poprosíme kluby, aby informovali všetkých rodičov o daných opatreniach, a aby 
dané opatrenia aj dodržiavali bez narušenia. 

 
Súťaž sa uskutoční len pri priaznivých pandemických opatreniach, schválených vládou 
SR. 
 
 

Spišská Nová Ves, 7.11.2021 Ján Magdoško, predseda zväzu  
 Ladislav Vastuško, predseda sekcie  
 rýchlokorčuľovania  
 


