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ZÁVOD JE POŘÁDÁN V RÁMCI POHÁRU ČKS V TĚCHTO KATEGORIÍCH: 

Žačky nejmladší A + B, žačky mladší A + B, žačky A + B 

 
 
 
 
 
 
 

ROZPIS 3.ročníku Žebrácké brusličky 
 
 
 
 
 
 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:   
 
 

 
POŘADATEL:   Spartak Žebrák z.s. – oddíl krasobruslení 
 
DATUM KONÁNÍ:               4.2.2018 
 
MÍSTO KONÁNÍ:                  Zimní stadion Hořovice 
   Ke stadionu 147/2, 268 01 Hořovice 
                                                 
 
ŘEDITELKA ZÁVODU:   Michaela Váňová 734 516 516 

  e-mail: michaela.vanova@flexilog.cz 
 
SEKRETÁŘKA ZÁVODU:     Michaela Váňová 
                                                     e-mail: michaela.vanova@flexilog.cz 
 
KANCELÁŘ ZÁVODU:          V průběhu závodů na Zimním stadion v Hořovicích 
 
STARTOVNÉ:                           400,- Kč všechny kategorie 
 
 
PŘIHLÁŠKY:                            Jmenovité přihlášky potvrzené klubem s uvedením data narození, 

 kategorie a registračním číslem závodníka zašlete  nejpozději do 
21.1.2018 na emailovou adresu ředitelky závodu.  
Uveďte prosím emailovou adresu klubu, na kterou má být vedena 
korespondence. 
Případné změny v nominaci nebo odhlášení provádějte na emailovou 
adresu ředitelky závodu.                      

 
 
ÚHRADA NÁKLADŮ:           Pozvaným rozhodčím, členům technického panelu dle platných     
                                                   Směrnic ČKS 
 
 
 



PREZENTACE:                       Prezentace začíná hodinu před zahájením každé soutěže a 
                                                    končí 15 minut před zahájením každé soutěže. 
                                                     
LOSOVÁNÍ:                            Losování proběhne 1.2.2018 na Zimním stadionu v Hořovicích. 
                                                   Od 6:00 – 7:00, v šatně č.6. 
                                                                                           
 
PODMÍNKY ÚČASTI:         
 
 Potvrzení pořadatele o přijetí do závodu. Úhrada startovného předem na účet. Vysílající 
kluby uhradí startovné na účet č.ú. 1409680173/0800 za závodníky přijaté a potvrzené 
pořadatelem. Startovné musí být připsáno na účtu pořadatele nejpozději do 30.1.2018. 
 
 
TECHNICKÁ  USTANOVENÍ 
 
 
PŘEDPIS:                               Závodí se podle platných pravidel krasobruslení platných pro sezónu   
                                                  2017/2018, ustanovení tohoto rozpisu a Organizační směrnice pro  
                                                  pořádání pohárových soutěží ČKS. 
 
 

Rozsah závodu: Závod je pořádán v rámci Poháru ČKS v těchto 
kategoriích: 
 
Žačky nejmladší A-B     nar. po 1.7.2007 před 30.6.2009 
Žačky mladší A-B          nar. po 1.7.2005 před 30.6.2007  
Žačky A-B                     nar. po 1.7.2002 před 30.6.2007 
 
 
Při malém počtu přihlášených, si pořadatel vyhrazuje právo zrušení 
kategorie !!! 
 
HODNOCENÍ:                       Veřejné, OBO 
                                           
PODMÍNKY ÚČASTI:      Za platnost lékařské prohlídky a splnění příslušného testu 

zodpovídá u závodníků vysílající klub 
  
STARTUJÍ:                            Závodníci, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem. Při vyšším počtu         
                                     přihlášených si pořadatel vyhrazuje  právo redukce. 
                                 
HUDEBNÍ DOPROVOD:     K dispozici je CD přehrávač (nahrávka nesmí být v MP3 formátu). 
                        CD audio se odevzdává při prezentaci a musí být řádně a čitelně  
                                                  Označeno – jméno závodníka, kategorie a název klubu.                                                   
                                                                                           
NÁMITKY A PROTESTY:  Lze podat do 15  minut po skončení příslušné části závodu s  vkladem    
                                       Kč 1.000,--,  který v případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadate-  
                                                   le. 

 
CENY POHÁR  ČKS A,B:  První tři z každé kategorie obdrží poháry, všichni   
                                              účastníci závodu obdrží medaile, diplomy a drobné věcné ceny.   
 



 
VYHLAŠOVÁNÍ VÝSLEDKŮ:  
 
                                                Mimo ledovou plochu do 45 minut po skončení příslušné 
                                                kategorie. 
 
 
Schvalovací doložka : 
Rozpis byl schválen  STK ČKS dne  12.12.2017    za STK ČKS Evžen Milčinský v.r.. 
pod identifikačním číslem IČS : 2635 
 
 
 
ČASOVÝ ROZPIS POHÁROVÉ SOUTĚŽE ČKS: bude upřesněn 
 
 
Předběžný časový rozpis 
 
Pohár ČKS 
 

07.30 – 08.30  Žačky nejmladší B  
 
08.30 – 09.30  Žačky A    
 
09.30 – 10.30  Žačky B  
    
10.30 – 10.45 úprava ledu 
 
10.45 – 11.45  Žačky mladší B    
 
11.45 – 12.45  Žačky nejmladší A   
 
12.45 – 13.45  Žačky mladší A  
 
 
 
 

 
 
 
 

Michaela Váňová                                                                                                          
 ředitel závodu  


