KRASO KLUB HAVÍŘOV
pořádá
44. ročník závodu „Havířovská růže“
16. prosince 2017

Závod je pořádán v rámci POHÁRU ČKS

I. Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

Kraso Klub Havířov z.s.

Datum konání:

16. prosince 2017

Místo konání:

Zimní stadion, ul. Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí

Ředitel závodu:

Martina Brťková, tel: 774 574 458,
e-mail: brtkova.martina@seznam.cz

Sekretář závodu:

Blanka Šmídová
tel: +420 777 428 224, e-mail: kkhavirov@seznam.cz

Přihlášky:

Jmenovité přihlášky potvrzené klubem s uvedením data
narození a kategorie zašlete nejpozději do 6. 12. 2017 na
e-mailovou adresu sekretáře závodu.

Startovné:

400,- Kč pro všechny kategorie
Úhrada startovného musí být připsaná na číslo účtu
pořadatele 1722662369/0800 nejpozději do 15:00 hod
13.12.2017. Do poznámek napište název vysílajícího klubu.
Společně s potvrzením o přijatých závodnících obdrží
vysílající klub po termínu uzávěrky přihlášek souhrnnou částku
za startovné všech závodníků daného klubu.

Úhrada nákladů:

Pozvaným rozhodčím,členům technického panelu dle platných
směrnic ČKS.

Ubytování:

Bude zajištěno pouze rozhodčím a oficiálním činovníkům.
Závodníci a doprovod si případné ubytování musí zajistit sami.
Hotel Relax 737 328 241,Hotel Rudolf 737 646 364
Penzion Legendario 737 270 804

Prezentace:

Pro všechny 1 hod. před zahájením závodu dané kategorie.
Závodníci předloží registrační průkaz.

Losování:

Pro všechny kategorie se uskuteční ve čtvrtek 14.12.2017
v 18:00 hod na zimním stadionu v Havířově v šatně č. 69.
Budou losováni pouze závodníci, kteří mají uhrazeno
startovné převodem na účet.
Startovní pořadí bude zveřejněno na webových stránkách
ČKS dle platné Organizační směrnice pohárových soutěží.

Hudba:

CD se zřetelným označením jména, klubu a kategorie. Jen
jedna skladba na CD, ne MP3.
Hudby zaslat e-mailem předem na
kkhavirov@seznam.cz nejpozději do 13.12.2017.

II. Technická ustanovení
Předpis:

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

Rozsah závodu:

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

po 1.7.1998 před 30.6.2004
po 1.7.2002 před 30.6.2007
po 1.7.2005 před 30.6.2007
po 1.7.2005 před 30.6.2007
po 1.7.2007 před 30.6.2009
po 1.7.2007 před 30.6.2009
po 1.7.2009 před 30.6.2010
po 1.7.2009 před 30.6.2011
po 1.7.2010 před 30.6.2011

Bodování:

ISU - systém hodnocení.

Podmínky účasti:

Registrační průkaz, 2x formulář plánované náplně programů.
Potvrzení pořadatele o přijetí do závodu. Za platnost lékařské
prohlídky zodpovídá u závodníků vysílající klub.

V případě velkého počtu závodníků do některé vypsané kategorie si pořadatel
vyhrazuje právo omezit počet startujících.
Námitky, protesty:

Lze podat písemně do 15-ti minut po skončení příslušné
části soutěže s vkladem 1.000,- Kč k rukám ředitele závodu,
který v případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele.

Upozornění:

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu.
S případnou změnou budou účastníci včas seznámeni.

Vyhlášení výsledků:

Mimo ledovou plochu do 1 hodiny po ukončení příslušné
kategorie v prostorách ZS.
III. Schvalovací doložka

Rozpis byl schválen STK ČKS dne: 6.11.2017

za STK ČKS : Evžen Milčinský

pod identifikačním číslem IČS : 2626
V Havířově 4. listopadu 2017

Martina Brťková, předseda KK Havířov

44. ročník „HAVÍŘOVSKÉ RŮŽE“
16. 12. 2017
07.00 - 07.30
07.30 - 08.00
08.00- 08.15
08.15 - 08.45
08.45 - 09.15
úprava ledu
09.30 - 11.30
úprava ledu
11.45 - 12.30
úprava ledu, přestávka na oběd
13.30 - 13.45
13.45 - 14.30
14.30 - 15.30
úprava ledu
15.45 - 17.00
úprava ledu
17.15 - 18.15

porada rozhodčích
VJ nováčci chlapci
VJ nejmladší žáci A
VJ žáci A
VJ mladší žačky B
VJ nejmladší žačky B
VJ nejmladší žačky A
Přípravka prvky, exhibice
VJ junioři A
VJ nováčci mladší dívky
VJ nováčci starší dívky
VJ mladší žačky A
VJ žačky A

Během závodu bude na stadionu přítomen fotograf, v případě zájmu si budete moci
fotografie na místě zakoupit.
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit časový program. Je nutné sledovat informační
tabuli.
Vyhlášení výsledku bude mimo ledovou plochu do hodiny po ukončení dané kategorie.
Vyhlášení výsledků pro přípravkové kategorie po ukončení závodu na ledové ploše.

