Velká cena Náchoda 2018
závod v rámci Českého poháru ISU SH pro kategorie:
žačky, žáci, mladší žačky, mladší žáci, nejmladší žáci, nejmladší žačky,
mladší nováčci – dívky, starší nováčci – dívky, nováčci - chlapci

Pořadatel:

TJ KRASO NÁCHOD

Datum konání:

3.2. – 4.2. 2018

Místo konání:

ZS NÁCHOD, NA STRŽI 1795, NÁCHOD

Ředitel závodu:
Sekretář závodu:

Alena Demartini, Příkopy, Náchod, 54701,m.t.: 608183313
Jaroslava Pavlovičová, Běloveská 1676, Náchod 54701
email :jaroslavapavlovicova@ seznam.cz

Přihlášky:

Jmenovité přihlášky s datem narození, registračním číslem
a kategorií závodníka zasílejte do 26.1. 2018
e-mailem: jaroslavapavlovicova@seznam.cz
Ihned po uzávěrce přihlášek pořadatel písemně potvrdí počet
přihlášených závodníků a zašle případné změny v rozpise,
losování proběhne v salonku restaurace ZS ve čtvrtek
1.2. 2018 v 17:30 hodin

Ubytování:
Úhrada:
Startovné:

Bude zajištěno rozhodčím.
Pozvaným rozhodčím podle platných směrnic ČKS.
450,- Kč pro kategorie s KP+VJ
400,- Kč pro kategorie s VJ

Informace:

Sekretář závodu před zahájením soutěže, v průběhu soutěže
v kanceláři závodu.
ZS Náchod, Na Strži 1795

Kancelář závodu:
Technická ustanovení:
Předpis:

Závodí se podle pravidel krasobruslení pro sezonu 2017/2018,
dále dle ustanovení tohoto rozpisu a Organizační směrnice
pohárových soutěží ČKS.

Rozsah závodu:
žačky, žáci
mladší žačky, ml.žáci
nejml.žačky, nejml.žáci
starší nováčci - dívky
mladší nováčci - dívky
nováčci- chlapci

nar. 1.7.2002
nar. 1.7.2005
nar. 1.7.2007
nar.1.7.2009
nar.1.7.2010
nar.1.7.2009

30.6.2007
30.6.2007
30.6.2009
30.6.2010
30.6.2011
30.6.2011

Hodnocení:
KP a VJ:

Podle systému ISU
Podle Pravidel platných pro sezónu 2017/2018

Podmínky účasti:

Přihlášení účastníci jejichž účast byla potvrzena pořadatelem
závodu.
Připsání souhrnné částky startovného za vysílající oddíl ve
prospěch účtu pořadatele nejpozději do 30.1.2018
Registrační průkaz, potvrzení o splnění příslušného testu.
Za platnost lékařské prohlídky zodpovídá u závodníků vysílající
klub.
2x formulář plánované náplně programů, zašlete na
e-mailovou adresu sekretáře závodů po přijetí

Prezentace:

Je zahájena 1 hodinu před závodem

Hudební doprovod:

CD se jménem závodníka, vyznačením kategorie a označením
KP a VJ.
Lze podat do 15 min. po skončení příslušné kategorie s vkladem
1 000,-Kč ředitelce závodu. Při zamítnutí protestu vklad propadá
ve prospěch pořadatele.

Námitky:

Časový rozpis:
Sobota 3.2.2018
8:00 - 8:20 žáci KP
8:30 - 12:00 nejmladší žačky VJ
úprava ledové plochy
oběd rozhodčí
13:00 - 13:30 žáci VJ
13:30 - 14:15 nejmladší žáci VJ
úprava ledové plochy
14:30 - 15:15 mladší nováčci – dívky
15:15 - 16:15 starší nováčci - dívky

Neděle 4.2.2018
7:00 - 9:00 žačky KP
úprava ledové plochy
9:00 - 12:15 mladší žačky VJ
úprava ledové plochy, rozhodčí oběd
13:00- 15:00 žačky VJ

Losování VJ po skončení KP do 20 minut
Případné změny časového rozpisu budou vyvěšeny na tabuli a vyhlášeny rozhlasem.
Vyhlášení výsledků po skončení příslušné kategorie mimo ledovou plochu.
Alena Demartini v.r.
ředitel závodu
Schvalovací doložka
Identifikační číslo závodu: IČS : 2642

