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Závod je pořádán v rámci Českého poháru v kategoriích – senioři, 
juniorky, žáci, žačky, mladší žáci, mladší žačky, nejmladší žačky, 

nováčci chlapci, starší nováčci dívky, mladší nováčci dívky 
 
 
 



 
 

 
R O Z P I S 

 
42. ročníku Velké ceny Hradce Králové v krasobruslení 

(Memoriál dr.Jaroslava Hainze) 
 
I. Všeobecná ustanovení: 
 
Pořadatel:                               BK  Hradec Králové, z.s. 
 
Datum konání:  14. - 15. ledna 2017   
 
Místo konání :   Zimní stadion,  Komenského 1214, Hradec Králové 
 
Ředitelka závodu :             MUDr. Jana Kloudová 
 Mob :     604 608 394 
                                               e-mail: janakloudova@centrum.cz 
                    
 
Kancelář závodu : Zimní stadion v Hradci Králové 
 
Přihlášky : Jmenovité přihlášky potvrzené klubem s uvedením data 

narození, soutěžní kategorie, registračního čísla závodníka, 
s potvrzením o splnění příslušného testu a vyjádřením o platné 
lékařské prohlídce zašlete nejpozději do 4.1.2017 na adresu 
ředitelky závodu. Současně uveďte adresu (e-mail), na kterou 
má být vedena korespondence.  Připojte také telefonní číslo. 
Obdržení přihlášek bude potvrzeno krátkou zprávou.                    

 Případné změny v nominaci nebo odhlášení provádějte na e-
mailové adrese  ředitelky závodu. 

 
Ubytování :   Bude zajištěno pouze oficiálním činovníkům, rozhodčím,       

technickému sboru a zvaným hostům.  
 
Úhrada nákladů: Pozvaným rozhodčím, členům technického panelu dle platných 

směrnic ČKS 
 
Startovné : 450,-Kč  pro kategorie s KP a VJ  
                                               400,-Kč pro kategorie pouze s VJ 
  
Prezentace a losování : Prezentace začíná  hodinu a půl před zahájením každé soutěže a 

končí 45 minut před zahájením každé soutěže 
 První losování : po ukončení prezentace dané kategorie, 

nejpozději však 30 minut před zahájením soutěže 
 Další losování  (VJ): do 30 minut po skončení předchozí části 

soutěže (KP)                          
 
 
 
 
 



 
II. Technická ustanovení: 
 
Předpis : Závodí se dle Pravidel krasobruslení platných pro sezónu 

2016/2017, ustanovení tohoto rozpisu a Organizační směrnice 
pro pořádání pohárových soutěží ČKS.  

 
Rozsah závodu:  Závod je pořádán v rámci Českého poháru v těchto kategoriích:    
               

Senioři          nar.                               do 30.6.2001   
    Juniorky                                      od  1.7.1997     do  30.6.2003 
    Žáci a žačky             od  1.7.2001     do  30.6.2006 
               Žáci a žačky mladší                  od  1.7.2004     do  30.6.2006  
                                               Žačky nejmladší                          od  1.7.2006     do  30.6.2008 
                                               Nováčci chlapci                          od 1.7.2008      do 30.6.2010 
                                               Nováčci starší dívky                   od 1.7.2008      do 30.6.2009 
                                               Nováčci mladší dívky                 od 1.7.2009      do 30.6.2010   
    
Hodnocení :   veřejné, ISU SH 
 
Startují : Všichni přihlášení, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem.  
 
Podmínky účasti : Registrační průkaz Plánovanou náplň programů ve dvojím 

vyhotovení. 
 
Hudební doprovod : K dispozici je CD přehrávač (nahrávka nesmí být v MP3 

formátu),  CD- audio musí být  řádně a čitelně označená - jméno 
závodníka, název klubu, část programu (KP či VJ) a kategorie. 

 
Námitky a protesty:  Lze podat písemně do 15 minut po skončení příslušné části 

závodu s vkladem 1000 Kč, který v případě zamítnutí propadá 
ve prospěch pořadatele. 

 
Zdravotní služba : Po celou dobu konání závodu na ZS . 
 
Vyhlašování výsledků:          Mimo ledovou plochu do 45 minut po ukončení soutěže dané                                  
                                               kategorie                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Upravený časový rozpis VC Hradce Králové (upraven 9.1.) 
 
Sobota 14.1.2017                                                       
 
6,30 – 7,00           porada rozhodčích 
7,00 – 9,45          KP mladší žačky 
10,00 – 13,00      KP juniorky     
oběd                  
13,30 – 14,30      VJ nováčci mladší dívky a VJ nováčci chlapci                                                                                          
14,45 – 18,00       VJ mladší žačky                          
18,15 – 21,45       VJ juniorky                                
                                      
                                                                                 

 
Neděle 15.1.2017 
           
7,00 – 10,00         VJ nejmladší žačky          
10,15 – 13,15        KP žačky 
oběd 
13,45 – 15,00        VJ nováčci starší dívky 
15,15 – 15,45        KP mladší žáci 
15,45 – 16,15         KP žáci  
16,30 – 19,45         VJ žačky 
20,00 – 20,30         VJ mladší žáci 
20,30 – 21,00         VJ žáci 
  
 
  
Upozornění : Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového programu na 

základě skutečných přihlášek k závodům. Může dojít i 
k přesunům kategorií v rámci obou dní.  S případnými změnami 
budou zúčastnění včas seznámeni. Na zimním stadionu je nutné 
sledovat informační tabuli. 

 
IV. Schvalovací doložka : 
Rozpis byl schválen  STK ČKS dne: 8.12.2016 
pod identifikačním číslem IČS : 2534 

 
 
                                                                                   V Hradci Králové  8.12.2016     
 
                                                                     MUDr. Jana Kloudová, ředitelka závodu 
                                               
 
 
          
 


