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Závod se koná v rámci 
 

 ČESKÉHO POHÁRU pro kategorie seniorky, junioři, juniorky, žáci, 
žačky, mladší žáci, mladší žačky, nejmladší žáci, nejmladší žačky a starší 

nováčci dívky, mladší nováčci dívky, nováčci chlapci 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
      
 
 
 
 



A: Všeobecná ustanovení 
Pořadatel:  Bruslařský klub Příbram, z.s. 
Datum konání: 18. a 19. listopadu 2017 
Místo konání: Zimní stadion v Příbrami 
  
Ředitel závodu: JUDr. Petr Charypar 
  tel.: 776099913 
  E-mail: pribramskykahan@seznam.cz 
 
Sekretář závodu: Michal Zemek  

tel.:  602192276 
  E-mail: pribramskykahan@seznam.cz 
                                  
Přihlášky: Jmenovité přihlášky závodníků potvrzené klubem, obsahující jméno, 

datum, narození závodníka, kategorii, číslo registračního průkazu, 
posílejte nejpozději do 8.11.2017 na e-mail ředitele závodu. V přihlášce 
uveďte e-mailovou adresu, na kterou má být vedena korespondence. 

Ubytování:  Bude zajištěno pouze oficiálním činovníkům rozhodčím a zvaným 
hostům (17.-19.11.2017) 

 
Úhrada nákladů: Pozvaným rozhodčím budou hrazeny dle platných směrnic ČKS 

Všichni ostatní účastníci startují na vlastní náklady (případně na náklady 
vysílajícího klubu).  

Startovné: Kategorie pouze s volnou jízdou 400,- Kč,  
  Ostatní kategorie 450,- Kč 
Úhrada: Předem, převodem na bankovní účet BK Příbram, č.ú. 1601000684/0600 

nejpozději do 14.11.2017. Společně s potvrzením o přijatých závodnících 
obdrží vysílající klub po termínu uzávěrky přihlášek souhrnnou částku za 
startovné všech závodníků daného klubu a pokyny k platbě. 

  Upozornění - uhrazené startovné se při neúčasti závodníka nevrací!!! 
   
Prezentace:  Pro všechny kategorie zahájena 1 hod. před závodem dané kategorie  
 na ZS. 
        
Hudební doprovody: CD řádně označené jménem, kategorií - !!! nahrávka nesmí být v MP3 

formátu!!! 
   

Losování: Pro všechny kategorie se uskuteční ve čtvrtek 16.11.2017 v 19,00 hod. na 
zimním stadionu v Příbrami v salonku restaurace. Budou losováni pouze 
závodníci, kteří budou mít ve stanoveném termínu uhrazeno startovné 
převodem na účet pořadatele. 

Losování volných jízd se uskuteční vždy 30 min. po skončení KP 
v kanceláři závodu. 

 
B: Technická ustanovení 
 



Předpis: Soutěží se podle Pravidel krasobruslení platných pro sezónu 2017/2018, 
ustanovení tohoto rozpisu a Organizační směrnice pohárových soutěží ČKS. 

Rozsah soutěže:  
Seniorky              nar. před 30.6.2002 
Junioři, juniorky  nar. po  1.7.1998  před  30.6. 2004 
Žáci, žačky,   nar. po  1.7.2002  před  30.6.2007 
Žáci a žačky a mladší       nar. po  1.7.2005  před  30.6.2007 
Žáci a žačky nejmladší nar. po  1.7.2007  před  30.6.2009 
Nováčci starší dívky  nar. po  1.7.2009  před  30.6.2010 
Nováčci chlapci  nar. po  1.7.2009  před  30.6.2011 
Nováčci mladší dívky  nar. po  1.7.2010  před  30.6.2011   
  

Krátký program:                dle Pravidel krasobruslení pro sezónu 2017/2018 
Volná jízda:                        dle Pravidel krasobruslení pro sezónu 2017/2018 

Bodování: veřejné, ve všech kategoriích ISU – systémem hodnocení.  

  
Podmínky účasti:   Za platnost lékařské prohlídky a splnění příslušného testu zodpovídá u 

závodníků vysílající klub 
                                
Námitky: Lze podat písemně do 15 minut po skončení příslušné části závodu s 

vkladem1000,- Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele.  
 
Vyhlášení výsledků: vždy po skončení jednotlivých kategorií v prostorách ZS   
     
 
C -    Závěrečná ustanovení 

 

Schvalovací doložka : 

rozpis byl schválen STK ČKS dne: 12.10.2017   Evžen Milčinský v.r. 

pod identifikačním číslem IČS: 2612 

 

JUDr. Petr Charypar, v.r. 

předseda Bruslařského klubu Příbram 
a ředitel soutěže 

  
 
 
 
 
 
 



Upravený časový rozpis: 
 

Sobota 18. 11. 2017 

    07,00  Porada rozhodčích  

07,30  -  08,00  volná jízda  - žáci nejmladší (6) 

08,00  -  08,15  krátký program - žáci (2) 

08,15  -  08,45  volná jízda  - nováčci mladší dívky (6) 

09,00  -  10,45  volná jízda  - nováčci starší dívky (26) 

11,00  -  12,30  krátký program - juniorky (17) 

12,30  -  12,50  volná jízda  - žáci (2) 

12,50  -  13,40  Oběd  

13,40  -  17,00  volná jízda  - žačky mladší (30) 

17,15  -  19,15  volná jízda  - juniorky (17) 

 

Neděle 19. 11. 2017 

07,00  -  10,00  krátký program - žačky (30) 

10,15  -  13,15  volná jízda  - žačky nejmladší (30) 

13,15  -  14,00  Oběd  

14,00  -  14,30  krátký program - seniorky (5) 

14,45  -  18,00  volná jízda  - žačky (30)  

18,15  -  19,00   volná jízda  - seniorky (5) 

!!!!UPOZORNĚNÍ!!!! 

Kategorie nováčci starší - dívky byla pořadatelem přesunuta z časových důvodů 

na sobotu 18.11. 2017!!! 



SLEDUJTE INFORMAČNÍ TABULI! 

Závodníci jsou povinni být k dispozici a připraveni nejméně 30 minut před 
zahájením příslušné soutěže (mimo zahajovací soutěže příslušného dne závodu). 

  
 


