
                                                  
                                   
                                    
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

„Křišťálová brusle 2017“ 
 

dne 9.12.2017 
 

Závod se koná v rámci POHÁRU ČKS pro kategorie 
žačky nejml. A+B, žáci ml. A + B, žačky ml. A +B, žačky A + B , juniorky A, 

Adult  A  
 

I. Všeobecná ustanovení 
 
 
Pořadatel:              SK „KRASO“ Děčín z.s., 40711 Děčín 32, Pražská 402 
 
Datum konání:      9.12.2017 
 
Místo konání:        Zimní stadion v Děčíně 
 
Ředitel závodu:     Lohniský Vladimír, 40711 Děčín 32, Pražská 402,  tel.775230828, 
                                e-mail: vl.lohnisky@volny.cz  
 
Sekretář závodu:   Hauzerová Zuzana Mgr., 40335  Libouchec  470, tel. 728372393   
                                 e-mail :  skkrasodc@seznam.cz  
 
Přihlášky:               Jmenovité přihlášky viz. příloha tohoto rozpisu    
                                 zašlete nejdéle do 4.12.2017 na e - mailovou adresu sekretáře    
                                 závodu : skkrasodc@seznam.cz    
 
Startovné:               450,- Kč pro všechny kategorie uhraďte zároveň s přihláškou  
                                 na účet SK Kraso Děčín  č.účtu 162559421/0600 jako variabilní 
                                 symbol použijte číslo klubu dle seznamu oddílů v adresáři ČKS, 
                                 v případě nepřijetí závodníka k soutěži bude startovné vráceno 
                                                                   
 
Úhrada nákladů:    Pozvaným rozhodčím a funkcionářům dle platných směrnic ČKS. 
                                 Závodníci startují na vlastní náklady. 
 
Ubytování:              Nezajišťujeme 
 
 



                                                  
                                   
                                    
 
 

 

 
 

II. Technická ustanovení 
 
 
Předpis:                   Soutěže se řídí Pravidly krasobruslení platnými pro sportovní    
                                  sezónu 2017/2018, dále ustanovením tohoto rozpisu a Organizační   
                                  směrnicí pohárových soutěží ČKS. 
 
 
 
Rozsah závodu    :         
 
                                    Žačky  nejmladší  A+B                          nar. po 1.7.2007 do 30.6.2009 
                                    Žačky mladší  A+B                                nar. po 1.7.2005 do 30.6.2007 
                                    Žáci mladší  A+B                                   nar. po 1.7.2005 do 30.6.2007 
                                    Žačky  A+B                                            nar. po 1.7.2002 do 30.6.2007 
                                    Juniorky A                                              nar. po 1.7.1998 do 30.6.2004 
                                    Adult A                                                                              do 30.6.2002 
                             
 
Podmínky účasti:      Registrační průkaz / Za platnost lékařské prohlídky u závodníků   
                                    zodpovídá vysílající klub /.    
                                     
 
Účast v soutěži:         Soutěží závodníci, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem.  
                                    V případě velkého počtu přihlášených závodníků si pořadatel   
                                    vyhrazuje právo upravit počet startujících. 
 
Hudební doprovod:   CD se zřetelným uvedením jména závodníka, kategorie a klubu. 
                                     / jen 1 skladba na CD /            
 
Hodnocení:                 OBO systém 
 
 
Námitky, protesty:     Lze podat písemně do 15 - ti minut po skončení příslušné části soutěže     
                                     s vkladem 1000,- Kč. Vklad v případě zamítnutí protestu propadá ve   
                                     prospěch pořadatele. 
 
Prezentace:                 Prezentace končí 1 hodinu před závodem příslušné kategorie.  
 
Losování:                    Losování proběhne ve čtvrtek dne 7.12.2017 v 18:00 na zimním 
                                     stadioně v Děčíně. Následný den t.j.  8.12.2017 bude zasláno 
                                     vylosování a časový rozpis dle směrnice ČKS na ČKS k uveřejnění. 
                                     Téhož dne bude kompletní časový rozpis s vylosováním všech   
                                     kategorií uveřejněno na webu: http://krasozavody.webnode.cz/ 
          
                                



                                                  
                                   
                                    
 
 

 

 
Předběžný časový rozpis :     
 
  
Křišťálová brusle 2017: 
                                     12,00 -  13,00 hod.   Žačky nejml. B 
                                     13,00 -  14,00hod.    Žačky nejml. A 
                                     14,00 -  14,30 hod.   Žáci ml. A + B 
                                     14,30 -  16,00 hod.   Žačky ml. B 
                                     16,15 -  17,45 hod.   Žačky B 
                                     17,45 -  18,45 hod.   Žačky A 
                                     19,00 -  19,30 hod.   Juniorky A 
                                     19,30 -  20,00 hod.   Adult A 
 
            
                                    
Vyhlášení výsledků : Vyhlášení výsledků mimo ledovou plochu do ½  hodiny od skončení  
                                     příslušné kategorie.    
 
 
Ceny:                           První tři z každé kategorie obdrží medaile a věcné ceny, ostatní   
                                     závodníci drobné upomínkové předměty, všichni účastníci obdrží  
                                     diplomy. 

 
 

                         
Rozpis byl schválen  STK ČKS dne:  23.10.2017                                        za STK ČKS Evžen Milčinský, v.r. 
pod identifikačním číslem IČS:  2619 
 

 
                           

 
V Děčíně dne 16.10.2017 
                                                                                                                                            

                                                                                                     Lohniský Vladimír v.r.  
                                                                                                           Ředitel závodu 
 
 
 
 
 
Příloha: tabulka seznamu přihlášených závodníků 
 
 
 
 
 
 



                                                  
                                   
                                    
 
 

 

 
 
 
 
 

Přihláška na soutěž Křišťálová 
brusle 2017 

 
Název klubu: Číslo:  

 
Příjmení Jméno 

datum 
narození 

číslo reg. 
průkazu kategorie částka 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 celkem:   
 


