
 
 

 „Malá cena Pardubic“ - 48. ročník  
 

Závod je pořádán v rámci Poháru ČKS - A v kategoriích:  
nováčci mladší dívky, nováčci starší dívky, nováčci chlapci, nejmladší žačky, mladší žačky, žáci, žačky a juniorky 

 

 
I. 

Všeobecná ustanovení 
 

Pořadatel: Krasobruslařský klub Pardubice 
 

Datum konání: sobota 28. října 2017 
 

Místo konání: Tipsport arena Pardubice  - Sukova třída 1735, 530 02  Pardubice 
 
Ředitel závodu: Ing. Miroslav Blaťák   telefon: 605 789 438 
 
Sekretář závodu: Roman Kubišta telefon:  603 247 558 558e-mail: roman.kubista@seznam.cz 
 

Přihlášky:  Jmenovité přihlášky závodníků s uvedením jména, příjmení, data narození a kategorie 
 zašle odpovědná osoba za vysílající klub nejpozději do 19. října 2017 na adresu 
 roman.kubista@seznam.cz , v kopii na info@krasopce.cz. 
 

Startovné: Všechny kategorie 400,- Kč  
 Startovné se hradí bezhotovostně předem na základě potvrzených přihlášek, a to na účet 
 pořadatele vedený u Moneta Money bank,a .s., číslo účtu:  9703409524/0600. 
  

Úhrada nákladů: Jmenovitě pozvaným rozhodčím hradí pořadatel cestovní výdaje podle platných směrnic 
ČKS. Ostatní účastníci si hradí náklady účasti sami nebo jim je hradí vysílající klub. 

  

Ubytování: Bude zajištěno v případě potřeby jen pozvaným činovníkům a rozhodčím. 
 Závodníci a doprovod si případné ubytování musí zajistit sami. 
 

Prezentace: Při prezentaci je nutné předložit registrační průkaz závodníka a označené CD s hudbou. 
Prezentace pro každou kategorii končí 15 minut před zahájením daného závodu. 

  
Losování: Losování se ukuteční pro všechny kategorie předem ve čtvrtek 26.10.2017 v 17,30 hodin 

v salonku hotelu  Sport. Do losování budou zařazení pouze závodníci, kteří mají uhrazené 
startovné převodem na účet pořadatele č. 9703409524/0600 (viz. podmínky účasti). 

    
II. 

Technická ustanovení 
 

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

Rozsah soutěže: V rámci Poháru ČKS - A v těchto kategoriích: 
Nováčci mladší dívky     nar. po 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011 
Nováčci starší dívky              nar. po 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010  
Nováčci chlapci              nar. po 1. 7. 2009 do 30. 6. 2011  
Žačky nejmladší   nar. po 1. 7. 2007 do 30. 6. 2009  
Žačky mladší    nar. po 1. 7. 2005 do 30. 6. 2007   
Žačky                  nar. po 1. 7. 2002 do 30. 6. 2007 
Žáci                  nar. po 1. 7. 2002 do 30. 6. 2007 
Juniorky    nar. po 1. 7. 1998 do 30. 6. 2005 



      
Volná jízda:                    Dle Pravidel krasobruslení platných pro sezónu 2017/18. 
 

Hodnocení: Systémem OBO. 
 

Podmínky účasti:      Potvrzení pořadatele o přijetí do závodu a úhrada startovného předem na účet KKP.  
        Vysílající kluby uhradí startovné na účet pořádajícího Krasobruslařského klubu Pardubice 
        č. 9703409524/0600 za závodníky přijaté a potvrzené pořadatelem. Úhrada startovného 
          musí být připsána na účet pořadatele nejpozději do 26.10.2017 do 17,00 hodin. 
 Registrační průkaz závodníka (za platnost lékařské prohlídky zodpovídá vysílající klub).  
 

Startují: Všichni přihlášení, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem a bylo uhrazeno startovné. 
  

Hudební doprovod: CD zřetelně označené jménem závodníka, klubem a kategorií (doporučeno náhradní CD). 
 

Námitky, protesty: Lze podat písemně do 15-ti minut po skončení příslušné části soutěže s vkladem  
                                      1.000,- Kč k rukám ředitele závodu. Vklad při zamítnutí protestu propadá ve prospěch 

pořadatele. 
 

Zdravotní služba: Po celou dobu konání v Tipsport aréně Pardubice. 
 
 

III. 
Předběžný časový program 

 

Sobota 28.10.2017  –  Pohár  ČKS „A“  
 
09,00 – 10,30 Žačky nejmladší  
úprava ledové plochy 
10,45 – 11,00 Nováčci chlapci 
11,00 – 12,00 Nováčci starší dívky 
12,00 – 12,30 Nováčci mladší dívky 
úprava ledové plochy + přestávka na oběd 
13,30 – 15,00 Žačky mladší  
úprava ledové plochy 
15,15 – 15,30 Žáci                  
15,30 – 16,40 Žačky                  
16,40 – 17,00 Juniorky    
 
Upozornění: Upřesněný časový rozpis bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek. 
 
Vyhlašování výsledků: Mimo ledovou plochu na ochozu stadionu vždy nejpozději do jedné hodiny po ukončení 

soutěže dané kategorie. 
 

                                         
 

IV. 
Schvalovací doložka 

 
 

V Pardubicích, dne 25. 09. 2017     Ing. Miroslav Blaťák    
        ředitel závodu 

 
 
Rozpis byl schválen STK ČKS dne: 28.9.2017   Evžen Milčinský v.r. 
 
Pod identifikačním číslem soutěže IČS: 2606 
 
 
 


