
 

 

HC  STRAKONICE 

 

pořádá II. ročník závodu Českého poháru  

 

Velká Cena STRAKONIC 

 

 

Závod je pořádán v rámci Českého poháru v kategoriích nováčci st.dívky, nejmladšího žactva, 

mladšího žactva, žactva, juniorek,seniorek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strakonice                          11. – 12.11. 2017 

 



 

 

Všeobecná ustanovení: 

 

Pořadatel: HC Strakonice 

Datum konání: 11.- 12.11.2017 

Místo konání: Zimní stadion Strakonice, Na Křemelce 512, Strakonice 

Ředitel závodu: Parkos Luboš 

                             tel.:   +420 606 669 151   

                              e-mail: krasobrusleni.strakonice@seznam.cz 

Sekretář závodu: Ersdel Monika 

 e-mail: krasostrakonice@seznam.cz 

 tel.: +420 797 991 360 

Přihlášky: Jmenovité přihlášky závodníků potvrzené klubem, obsahující jméno, datum 

narození závodníka, kategorii, číslo registračního průkazu, posílejte nejpozději do 

30.10.2017 sekretáři závodu!!! 

  

Kancelář závodu: Po dobu konání závodu na zimním stadionu ve Strakonicích  

 

Úhrada nákladů: Pozvaným rozhodčím a oficiálním činovníkům dle směrnic ČKS 

 

Ubytování: Bude zajištěno rozhodčím a oficiálním činovníkům.  

 

Startovné: 400,- pro kategorie s VJ 

 450,- pro kategorie s KP a VJ 

Úhrada startovného:  

 Předem, převodem na bankovní účet HC Strakonice, č.ú. 2301298727/2010 nejpozději 

do 13:00 hod. 8.11.2017. Společně s potvrzením o přijatých závodnících obdrží vysílající 

klub po termínu uzávěrky příhlášek souhrnnou částku za startovné všech závodníků 

daného klubu a pokyny k platbě. 

 

Prezentace: Pro všechny kategorie zahájena vždy 1 hodinu před zahájením příslušného závodu na ZS. 

 

Losování:   Pro všechny kategorie se uskuteční ve čtvrtek 9.11.2017 v 17,00 hod. na zimním  

stadionu ve Strakonicích  v označené šatně č. 109. Budou losováni pouze závodníci, kteří  

mají uhrazenou zálohu startovného převodem na účet pořadatele.  

  

 

 



  

Informace: Během závodu v kanceláři závodu nebo na vývěsce u ledové plochy 

 

 

Technické podmínky: 

 

Rozsah závodu:     Český pohár 

 Nováčci st.dívky po 1.7. 2009 před 30.6. 2010 

 Nováčci chlapci  po 1.7. 2009 před 30.6. 2011 

 Nejmladší žačky                      po 1.7.2007 před 30.6.2009, test 4 

 Nejmladší žáci                         po 1.7.2007 před 30.6.2009, test 4 

             Mladší žačky                            po 1.7.2005 před 30.6.2007, test 5 

 Žačky                                       po 1.7.2002 před 30.6.2007, test 6   

 Žáci                                          po 1.7.2002 před 30.6.2007, test 6     

 Juniorky                                   po 1.7. 1998 před 30.6.2004, test 7 

 Seniorky                                   před 30.6. 2002 

                                   

                                   

Předpis:                 Závodí se podle pravidel krasobruslení platných pro sezónu 2017/2018, ustanovení 

 tohoto rozpisu, organizačních směrnic pohárových soutěží ČKS.   

 

Startují:                     Závodníci, jejichž přihláška byla potvrzena pořadatelem. 

Podmínka účasti:     Platný registrační průkaz 2x formulář o plánové náplni programu 

 

Rozsah: Náplň a délka trvání krátkých programů a volných jízd dle platných pravidel pro sezónu 

2017/2018 

 

Hodnocení: ISU SH  

 

Hudební doprovod: CD řádně a čitelně označeny jménem, kategorií, klubovou příslušností závodníka. 

 

Námitky: Lze podat do 15 minut po skončení soutěže se základním vkladem 1.000,- Kč.  

 V případě zamítnutí vklad propadá ve prospěch pořadatele závodu. 

 

Upozornění:  Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu časového rozpisu, proto je nutné sledovat 

informační tabuli, kde budou veškeré změny vyvěšeny. 

 

 

 



Upravený časový rozpis:          

 

  Sobota 11.11.2017  

 7:45  – 10:30 VJ nejmladší žačky  
10:30 – 10:45 KP žáci 
10:45 – 13:45 KP žačky 
13:45 – 14:45 OBĚD rozhodčí 
14:45 – 15:15 VJ nejmladší žáci 
15:15 – 15:30 VJ žáci  
16:00 – 19:30 VJ žačky (úprava LP po 3.rozjížďce) 
  
  
Neděle 12.11.  
  
  9:00 – 10:15 Nováčci st.dívky 
10:30 – 11:45 KP Juniorky 
11:45 – 12:00 KP Seniorky 
12:00 – 12:45 OBĚD rozhodčí 
12:45 – 15:45 VJ ml.žačky (úprava LP po 3. rozjížďce) 
16:00 – 16:15 VJ seniorky 
16:15 – 17:45 VJ juniorky 
  
  
  

 

 

 


