
ŠKK Zvolen odštartoval svoju 7. súťažnú sezónu 
pretekmi v Púchove 
03/12/2015 

 

Na foto: pretekárky Karin Ištokovičová a Laura Debnárová. Foto: Vladimír Vlček. 

TS: Športový krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen (ŠKK) začal svoju v poradí už 7. súťažnú sezónu až 4. 
kolom pretekov Slovenského pohára v krasokorčuľovaní (SP), ktoré sa konalo 28. – 29. novembra v 
Púchove. Na 3. ročníku Veľkej ceny Púchova štartovalo 125 dievčat v 7 vekových kategóriách a 10 
chlapcov v 2 vekových kategóriách. 

ŠKK mesta Zvolen nominoval do Púchova 3 svoje krasokorčuliarky. V kategórii 10-ročných nádejí (nar. 
1.7.2005 – 30.6.2006) Karin Ištokovičovú, ktorá so ziskom 15,21 b. sa umiestnila na 22. mieste a Lauru 
Debnárovú, ktorá sa umiestnila na 13. mieste so ziskom 21,72 b. V kategórii 9-ročných nádejí (1.7.2006 – 
30.6.2007) ŠKK reprezentovala Andrea Gaálová, ktorá sa so ziskom 14,63 b. umiestnila na 18. mieste. Ďalšia 
krasokorčuliarska súťaž čaká na pretekárky už 5.-6.12.2015 – 2. ročník Poľana Cup-u v Detve. 

ŠKK pod vedením hlavnej trénerky Jany Zrubecovej pripravuje v tejto súťažnej sezóne spolu 7 pretekárok. V 
kategórii mladšie žiačky Dominiku Hatadámovú a Dorotu Markovú, v N-10 ročných nádejach Karin 
Ištokovičoú, Lauru Debnárovú a Emu Huliakovú, v N9 – Andreu Gaálovú a Dominiku Nociarovú. Ďalších 7 
dievčat: v kat. N8 – Alexandra Hanesová, Emma Hanáčeková, v N7 – Lea Zošiaková, Nela Blašková a 
hviezdičky (nar.1.7.2009 – 30.6.2010) Tereza Barborášová, Martina Vavrincová, Soňa Nemcová na svoj 
premiérový štart pripravuje Marcela Vavrincová v spolupráci s Janou Zrubecovou. 

ŠKK okrem výchovy krasokorčuliarskych pretekárok otvoril od októbra aj túto sezónu kurz základov 
korčuľovania nielen pre dievčatá ale aj pre chlapcov, ktorí v prípade záujmu majú potom bezproblémový 
prestup napr. aj do hokeja. 

Už 4.12.2015 čaká všetky krasokorčuliarky ŠKK milá “povinnosť” – budú súčasťou slávnostného otvárania 
mobilnej ľadovej plochy na zvolenskom námestí. ŠKK v spolupráci s mestom Zvolen práve na tejto ploche 
otvára kurz korčuľovania pre dospelých už od 8. decembra, vždy v utorok. 

Všetky informácie o činnosti i mimo súťažných aktivitách ŠKK sú k dispozícii na web stránke klubu – 
krasozvolen.sk. Výsledky zo všetkých krasokorčuliarskych súťaží sú záujemcom k dispozícii na zväzovej 
stránke: kraso.sk. 

TS a foto: Vladimír Vlček 

 


