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Závod podporuje: 
 

  
město Cheb 

 

 
 
 

ZÁVOD JE POŘÁDÁN V RÁMCI POHÁRU ČKS V TĚCHTO KATEGORIÍCH: 

Nováčci starší, Žactvo nejmladší A + B,  Žactvo mladší A + B, Žactvo A + B,  Adult A + B 

 

 
¨ 
 
 
 
 
 
 



Všeobecná ustanovení 
 
 
Pořadatel:    Sportovní klub KRASO Cheb 
 

 
Datum konání:   27. ledna 2018 
 

 
Místo konání:  zimní stadion Cheb  
             

 
Ředitel závodu:    Ing. Markéta Hamplová, tel.: 777 88 66 80 

E-mail: krasocheb@seznam.cz,    info@krasocheb.cz  
 

 
Sekretář závodu:    Radek Salva, tel.: 602 479 121 

E-mail: krasocheb@seznam.cz,    info@krasocheb.cz  
  
 
Kancelář závodu:   V době konání závodu zimní stadion Cheb. 
 

 
Přihlášky:  Jmenovité přihlášky s uvedením klubu, kategorie, s datem narození a 

registračním číslem zašlete nejpozději do 19. 1. 2018  prostřednictvím 
vysílacího oddílu na adresu sekretáře závodu – krasocheb@seznam.cz  

 

Ubytování :  Bude zajištěno pozvaným rozhodčím. 
 
Úhrada nákladů :  Pouze pozvaným rozhodčím dle platných směrnic.  
   
Startovné:   1) 400,- Kč všechny kategorie 

2) Úhrada startovného bude provedena předem, převodem na bankovní 
účet SK Kraso Cheb č. ú: 7231294001/5500 nejpozději do 24.1.2018. 
Do poznámky napište název klubu. 
3) Společně s potvrzením o přijatých závodnících obdrží vysílající 
oddíl po termínu uzávěrky přihlášek souhrnnou částku za startovné 
všech závodníků daného oddílu a pokyny k platbě.  

 

Technická ustanovení : 
 
Předpis :  Závodí se podle platných pravidel krasobruslení ČKS pro sezónu 

2017/2018, ustanovení tohoto rozpisu a Organizační směrnice 
pohárových soutěží. 

Rozsah závodu:        Pohár ČKS A, B:          
Nováčci starší   nar. po 1.7.2009 do 30.6.2010  
Nejmladší žačky A,B   nar. po 1.7.2007 do 30.6.2009  
Nejmladší žáci B   nar. po 1.7.2007 do 30.6.2009  
Mladší žačky A,B   nar. po 1.7.2005 do 30.6.2007  
Žačky A,B    nar. po 1.7.2002 do 30.6.2007  
Adult A,B    nar. před 30.6.2002  
 
Startují:  Závodníci, jejich účast byla potvrzena pořadatelem a byla připsána 

částka na účet.  
   
 
 



Volná jízda: Náplň a délka volných jízd dle platných pravidel pro sezónu 
2017/2018. 

 
 
Hodnocení:    Veřejné, v systému OBO násobek VJ-1.0 . 
 

Podmínka účasti:  1) Přihlášení účastníci jejichž účast byla potvrzena pořadatelem 
závodu. 
2) Připsání souhrnné částky startovného za vysílající oddíl ve prospěch 
účtu pořadatele nejpozději do  24.1.2018.  
předložení registračního průkazu.  

 
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.  
 

Prezentace a losování: Čas. plán bude sestaven podle počtu přihlášených závodníků a včas 
vám bude sdělen přes e-mail. Předběžně  08:00  -  21:00 hodin. 
Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu. S případnou 
změnou časového programu budou účastníci včas seznámeni 
moderátorem a na vývěsce závodu. Prezentace začíná hodinu a půl 
před zahájením každé soutěže a končí 45 minut před zahájením 
každé soutěže. Losování                                                              
proběhne 30 minut před zahájením soutěže dle časového rozpisu.  

 
Hudební doprovod:   Jen 1 skladba na CD! . 

 Je nutné, aby obaly i zvuková média byly označeny jménem, 
příjmením, oddílem, kategorií.  

 
Námitky:  Lze podat do 15 minut po skončení příslušné části závodu s vkladem 

1.000,- Kč. V případě zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch 
pořadatele.  

 
Ceny:  Vyhlášení výsledků bude po ukončení kategorií mimo ledovou plochu 

cca do 45 min. po skončení jednotlivých kategorií v prostorách ZS. 
První tři z každé kategorie obdrží věcné ceny a medaile ostatní 
závodníci obdrží drobné upomínkové předměty, všichni účastníci 
obdrží diplomy.  

                                                                  
Schvalovací doložka : 
Rozpis byl schválen  STK ČKS dne  2.1.2018    za STK ČKS Evžen Milčinský v.r.. 
pod identifikačním číslem IČS : 2639 
 
 

                                                                                                   ředitelka soutěže  
                                                                                                  Ing. Markéta Hamplová  

Předběžný čas. rozpis: 
Chebský Špalíček: 

 
11:30 -  12:00 hod.                Nováčci starší 
12:00 – 13:00  hod.               Žačky nejmladší B 
13:00 – 14:00 hod.                Žačky nejmladší A 
14:00 – 15:00 hod.                Žačky mladší B 
15:00 – 16:00 hod.                Žačky mladší A 
Úprava ledu 
16:30 – 17:30 hod.                Žačky B 
17:30  - 18:30 hod.               Žačky A 
18.30 – 19.00 hod.   Adult B 
19.00 – 19.30 hod.  Adult A  


