
TJ SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN ODDÍL 
KRASOBRUSLENÍ 

 
Pořádá 

 
III. ročník Velké ceny Českého Těšína v krasobruslení 

Soutěž Českého poháru  
 
A - Všeobecná ustanovení 
 
       Pořadatel:                            TJ Slavoj Český Těšín oddíl krasobruslení  
 
       Datum konání:                    20. – 21. ledna 2018 
 
       Místo konání:                      Zimní stadion, Svojsíkova 833, 737 01 Český Těšín 
 
       Ředitel soutěže:                  Pavel Wojtyla 
                                                   Mobil:      702 207 739 
      
       Sekretář soutěže:                Michal Matloch 

    Mobil:      732 333 315 
        E-mail:     michalmatloch@seznam.cz 
 
       Přihlášky:        Jmenovité přihlášky závodníků s uvedením data narození a         
      registračního čísla zašlete nejpozději do 11. ledna 2018   

    na e-mailovou adresu sekretáře závodu. 
                                        

Ubytování:                          Bude zajištěno pouze pozvaným rozhodčím a technickému      
                                                   panelu. 

  
       Úhrada nákladů:                  Pozvaným rozhodčím a technickému panelu dle směrnic ČKS. 
                                                  
       Startovné:       Kategorie VJ - 400,-Kč. 

    Kategorie VJ+KP - 450,-Kč. 
   Startovné uhradí kluby převodem na účet TJ Slavoj Český Těšín     
    č. účtu 242473708/0300, v. symbol: 16,  do zprávy pro příjemce  

                                                   vepište - III. VC ČT a název vašeho oddílu. 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. 

 
       Prezentace:      Bude zahájena 1 hod před zahájením závodu příslušné    
                                                   kategorie na ZS. 
       
       Losování:                  Pro všechny kategorie se uskuteční ve čtvrtek 18.1.2018  
                                                    v 18,00 hod. na zimním stadionu v Českém Těšíně v místnosti               
                                                    č. 134. Budou losováni pouze závodníci, kteří mají uhrazenou  
                                                    zálohu startovného převodem na účet pořadatele.  

 



                            Losování volných jízd se uskuteční vždy 30 min po ukončení     
                                                   KP příslušné kategorie. Místo losování určí pořadatel  
                    po dohodě s vrchním rozhodčím. 
 
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:       Český pohár: 

      
     Seniorky            před 30.6.2002 
     Juniorky   po 1.7.1998 před 30.6.2004 
     žačky, žáci   po 1.7.2002 před 30.6.2007 
     ml. žačky, ml. žáci  po 1.7.2005 před 30.6.2007 
     nej. žačky, nej. žáci  po 1.7.2007 před 30.6.2009 
     nováčci starší dívky  po 1.7.2009 před 30.6.2010 
     nováčci chlapci   po 1.7.2009 před 30.6.2011 
      
  

       Krátký program:                  dle Pravidel krasobruslení pro sezónu 2017/2018 
 
       Volná jízda:                         dle Pravidel krasobruslení pro sezónu 2017/2018 
 
       Hudební doprovody:     CD řádně označené jménem a kategorií, ne ve formátu MP3. 
 
       Bodování:       ISU systém hodnocení.  

 
       Podmínky účasti:                Potvrzení pořadatele o přijetí do závodu. Úhrada  
                                                   startovného předem na účet nejpozději do 17.1.2018.           
                                                   Registrační průkaz, doklad o splnění příslušného testu výkonnosti    
                                                   a formulář „Plánovaná náplň programů“ ve dvojím vyhotovení.  
 
        Námitky:                             Lze podat do 15 minut po ukončení příslušné části soutěže    

     se vkladem 1 000,-Kč. Při zamítnutí, vklad propadá  
                                          ve prospěch pořadatele.  
 

        Upozornění:                       Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu. 
.  

 
 

C -    Závěrečná ustanovení 
Schvalovací doložka : 
Rozpis byl schválen  STK ČKS dne 12.12.2017     za STK ČKS Evžen Milčinský v.r.. 
pod identifikačním číslem IČS : 2634 
 
 

 
 
 

       Pavel Wojtyla                  Michal Matloch 
        ředitel soutěže             sekretář 



Upravený časový program   

 
 

Sobota 20. 01. 2018 
   

  07,00  Porada rozhodčích  

 
07,30  -  10,30  Volná jízda  -  Nejmladší žačky  

10,45  -  13,45  Krátký program  - Žačky  

13,45  -  14,30  oběd 

14,30  -  15,00  Volná jízda  - Mladší žáci 

15,00  -  15,45  Volná jízda  - Nováčci chlapci 

16,00  -  17,00   Volná jízda  - Nováčci starší dívky 

17,15  -  20,45  Volná jízda  - Žačky (úprava LP po 3. roz.) 

 
 
Neděle 21. 01. 2018 
    

07,00  - 07,30  Krátký program  - Žáci 

07,30 -  08,00  Volná jízda  - Nejmladší žáci  

08,15  - 11,00  Krátký program  - Juniorky  

11,15  -  11,45  Volná jízda  - Žáci 

11,45  -  12,30  oběd  

12,30  -  15,45  Volná jízda  - Mladší žačky  

16,00  -  19,15  Volná jízda  - Juniorky (úprava LP po 2. roz.) 

 

 


