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                          Závod se koná v rámci Poháru ČKS 

 
 
                                      
   
                                              

 
 



Všeobecná ustanovení 
 
Pořadatel:    VSK Technika Brno, oddíl krasobruslení p.s. 
 
Datum konání:                13. 1.  2018 
 
Místo konání:   Hokejová hala dětí a mládeže, Střední 26, 602 00 Brno 
             
Ředitel závodu:      Miroslava Hájková mobil: + 420 724 117 495 
                                                 e-mail:mhaji1@seznam.cz. 
 
Sekretář závodu:             Lenka Fišerová mobil: + 420 605 406 831 
                                                  e-mail: lenka@kabinet.cz. 

 
Kancelář závodu:   Hokejová hala dětí a mládeže, Střední 26, 602 00 Brno 
 
Přihlášky:                                             Jmenovité přihlášky závodníků s uvedeným datem narození, registračním číslem 
                                                        ČKS a s uvedenou  kategorií, zašle vysílací klub nejpozději do 3. 1. 2018 na 
                                                        e-mailovou adresu, sekretáře závodu. 
 
Úhrada nákladů :  Pouze pozvaným rozhodčím, dle platných směrnic ČKS.  
 
Startovné:    450,- Kč pro všechny kategorie. Úhrada startovného musí být připsána na běžný 
    číslo účet pořadatele: číslo účtu: 2000716892/2010 nejpozději do 9.1.2018  
    Společně s potvrzením o přijatých závodnících obdrží vysílající klub po termínu 
    uzávěrky přihlášek souhrnnou částku za startovné všech závodníků daného klubu 
    a pokyny k platbě. 
 
Losování:   Proběhne ve čtvrtek dne 11.1.2018 v 18.00 na Hokejové hale dětí a mládeže v  
    Brně. V pátek 12.1. 2018 pak bude přihlášeným klubům rozeslán aktualizovaný 
    časový plán závodu a startovní pořadí přihlášených závodníků dle jednotlivých 
    kategorií.  Zároveň bude startovní pořadí zveřejněno na stránkách ČKS. 
 
Prezence:    Proběhne dne 13.1. 2018 minimálně 45 minut před samotným závodem dané  
    kategorie.  

 
Technická ustanovení 

 
Předpis: Závod probíhá dle pravidel krasobruslení platných pro sezonu 2017/2018, 

ustanovení tohoto rozpisu a Organizační směrnicí pohárových soutěží ČKS. 
 
Rozsah závodu: Adult A+B  narození před 30.06.2002 
 Žačky A   od 1.7.2002 do 30.6.2007 
 Žačky mladší A+B  od 1.7.2005 do 30.6.2002 
 Žáci mladší A  od 1.7.2005 do 30.6.2007 
 Žačky nejmladší A+B  od 1.7.2007 do 30.6.2009 
 Nováčci chlapci                  od 1.7. 2009 do 30.6.2011 
 Nováčci starší dívky  od 1.7.2009 do 30.6.2010 
 Nováčci mladší dívky od 1.7.2010 do 30.6.2011 
 
Volná jízda :                Podle pravidel krasobruslení pro sezónu 2017/2018. 
 
Hodnocení:                 OBO. 
 
 
Podmínky účasti:                 Potvrzení pořadatele o přijetí do závodu 
     Úhrada startovného a BÚ pořádajícího klubu  
     Registrační průkaz 
                

 



Hudební doprovod:   Řádně označené CD jménem a kategorií závodníka. 
 
  
Námitky:   Lze podat do 15 minut po skončení příslušné části závodu  vkladem 1.000,- Kč.   

V případě  zamítnutí protestu, vklad propadá ve prospěch pořadatele.  
 
Vyhlášení:                                      Vyhlášení výsledků proběhne po ukončení jednotlivých kategorií, mimo ledovou  
                                                        plochu do 1 hodiny.       
 
 

Předběžný časový rozpis závodu: 
 
 
9,50 – 10,00   Úprava ledové plochy 

 
10.00 – 11,30    nováčci mladší dívky 

11,30 -  12,50   nováčci starší dívky 

12,50 – 13,00   úprava ledové plochy 

13,00 -  13,40   nováčci chlapci 
13,40 – 15,40   nejmladší žačky A 

15,40 – 15,50   úprava ledové plochy 

15,50 – 17,35   nejmladší žačky B 

17,35 – 18,05   mladší žáci A 

18,05 – 18,15   úprava ledové plochy 

18,15 – 19,45   mladší žačky A 

19,45 – 20,45   mladší žačky B 

20,45 – 20,50   úprava ledové plochy 

20,50 – 21,50   žačky A 

21,50 – 22,20   Adult  A 

22,20 – 23,00   Adult B 
   
 
 
Časový rozpis je pouze orientační. Přesný časový rozpis bude znám po rozlosování jednotlivých přihlášených 
závodníků do jednotlivých kategorií. 
 
 
 
 
Závěrečná ustanovení: 
 
 
Schvalovací doložka:  
Rozpis byl schválen dne 21.11.2017  
Pod  identifikačním číslem 2629 
 
 
 

V Brně dne 24.11. 2017   
                                                                                                             Za VSK Techniku Brno  

    oddíl krasobruslení p.s. 
                                                                                                                   Mirka Hájková 

 


