KRASO CHRUDIM, z.s.
Vás srdečně zve na

VII. ročník závodu

CHRUDIMSKÁ BRUSLIČKA

Závod se koná v rámci Poháru ČKS v kategoriích žákyně
nejmladší A a B, žákyně mladší A a B, žákyně B, juniorky
A a Adult A

I. Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

Kraso Chrudim, z.s.

Datum konání:

6. 1. 2018 (sobota)

Místo konání:

Zimní stadion Chrudim, V Průhonech 183, Chrudim II,
53703

Ředitel závodu:

Mgr.Barbora Jirsová
Tel.: 776752044

Sekretář závodu:

Mgr.Zuzana Kremlová
Tel.: 604149937

Kancelář závodu:

Po celou dobu závodu na zimním stadionu v Chrudimi

Přihlášky:

Jmenovité přihlášky potvrzené ZOJ s uvedením data
narození a kategorie zašlete nejpozději do 29.12.2017
na adresu tomas.kreml@tiscali.cz . Současně uveďte
adresu (e-mail a telefon), na kterou má být vedena
korespondence. Přijetí přihlášky bude potvrzeno
krátkou zprávou.

Startovné:

400,- Kč všechny kategorie Společně s potvrzením o
přijatých závodnících obdrží vysílající klub fakturu na
souhrnnou částku za startovné všech závodníků daného
klubu. Úhrada startovného musí být připsaná na číslo
účtu pořadatele do 3.1.2018 do 18:00. Přihláška do
závodu je závazná, startovné nevratné.

Úhrada nákladů:

Pozvaným rozhodčím dle platných směrnic ČKS,
závodníci startují na vlastní náklady, případně na
náklady vysílající ZOJ.

Prezentace a losování:

Losování proběhne pro všechny kategorie ve čtvrtek
4.1.2018 v 18:00 v Panorama Caffe Bar v Paláci
Pardubice. Do losování budou zařazeni všichni závodníci,
kteří budou mít uhrazené startovné převodem na účet
pořadatele. Prezence pro každou kategorii končí 15 min
před zahájením závodu

II. Technická ustanovení:
Předpis:

Závodí se podle pravidel krasobruslení platných pro
sezónu 2017/2018, ustanovení tohoto rozpisu,
organizačních směrnic pohárových soutěží ČKS

Rozsah závodu:

Žačky nejmladší A a B
Žačky mladší A a B
Žačky B
Juniorky A
Adult A

Hodnocení:

Systém OBO

Podmínky účasti:

předložení registračního průkazu, průkazky pojištěnce.
Potvrzení pořadatelem o přijetí do závodu.

Účast v soutěži:

Závodníci, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem.
V případě velkého počtu přihlášených závodníků do
některé vypsané kategorie si pořadatel vyhrazuje právo
upravit počet soutěžících na 24.
V případě malého počtu přihlášených závodníků do
některé vypsané kategorie si pořadatel vyhrazuje právo
tuto kategorii zrušit.

Hudební doprovod:

K dispozici je CD přehrávač. CD musí být zřetelně
označeny jménem závodníka, názvem oddílu a kategorií.

Námitky:

Lze podat do 15 minut po skončení příslušné části
závodu s vkladem 1000,- Kč. V případě zamítnutí
protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele.

Vyhlášení výsledků:

Do 45 min. po ukončení závodu každé kategorie mimo
ledovou plochu, v prostorách zimního stadiónu.

Upozornění:

Po celou dobu závodu bude k dispozici na ZS fotograf a
restaurace.

Schvalovací doložka :
Rozpis byl schválen STK ČKS dne 14.11.2017
pod identifikačním číslem IČS : 2627

V Chrudimi, dne 13.11.2017

za STK ČKS Evžen Milčinský v.r..

Mgr. Barbora Jirsová

Program závodu Chrudimská bruslička VII.ročník:
7:30
zahájení závodu, porada rozhodčích

14:15-14:30
14:30-15:10
15:10-16:05
16:05-16:20
16:20-16:40
16:40-17:40
17:40-17:55
17:55-18:25
18:25-18:45
18:45-19:00

úprava ledové plochy
Pohár ČKS VJ žačky nejmladší A (8)
Pohár ČKS VJ žačky nejmladší B (6+6)
úprava ledové plochy
Pohár ČKS VJ žačky mladší A (2)
Pohár ČKS VJ žačky mladší B (6+7)
úprava ledové plochy
Pohár ČKS VJ žačky B (8)
Pohár ČKS VJ juniorky A (3)
Pohár ČKS VJ Adult A (2)

