
              TJ KRALUPY NAD VLTAVOU 
        ODDÍL  

              KRASOBRUSLENÍ 
                                   pořádá 
     

        XLII. ročník  ,,  KRALUPSKÁ  KLIČKA “ 
                    
                            
Závod je pořádán v rámci POHÁRU ČKS pro kategorie :  nováčci starší, 

     žačky nejmladší A+B                                          
                                                                            žačky mladší A+B,  

     žačky B,  
     Adult  A              

      
1.Všeobecná ustanovení: 
 
Pořadatel   : TJ  Kralupy nad Vltavou - oddíl krasobruslení  
 

Datum konání  : 10.2.2018 
 
Místo konání  : Zimní stadion Kralupy nad Vltavou 
 
Ředitel závodu : ak.soch Josef  Majrych, Otvovice č.57, 273 27 
     tel: 602 760 435  
     e- mail : majrychjosef@seznam.cz 
 
Sekretář závodu :  Simona Majrychová 
      e- mail : simonamajrychova @seznam.cz  

   tel :608 240 234 
 
Kancelář závodu : Po dobu závodu na ZS v Kralupech nad Vltavou 
 
Přihlášky : Jmenovité přihlášky s datem narození, registračním číslem a dané       

kategorie zašlete nejpozději do 1.2.2018 prostřednictvím vysílajícího 
oddílu na adresu sekretáře závodu : simonamajrychova@ seznam.cz 

                                   Do přihlášky uveďte kontaktní a fakturační údaje klubu    
  

Startovné                    : 400,- Kč pro všechny kategorie.  
Společně s potvrzením o přijatých závodnicích obdrží vysílající klub 
fakturu na souhrnnou částku za startovné všech  závodníků daného 
klubu a pokyny k platbě. 

                                    Úhrada za startovné musí být připsaná na číslo účtu pořadatele do  
6.2.2018 
Přihláška do závodu je závazná a startovné je nevratné- je možné         
pouze vyslat  náhradnici.  

  
Úhrada nákladů :          Pozvaným rozhodčím a funkcionářům dle směrnic platných pro ČKS .  



 
Ubytování :     nezajišťujeme 
 
Prezentace  : Pro všechny 40minut před začátkem dané kategorie.  
 
Technická ustanovení :   
Závodí se podle pravidel krasobruslení platných pro sezónu 2017/2018, ustanovení tohoto rozpisu, 
organizačních směrnic pohárových soutěží ČKS.  
 
Startují: Závodníci, jejichž přihláška byla potvrzena pořadatelem. V jednotlivých kategoriích může 
startovat nejvýše 24 závodníků. Při vyšším počtu přihlášených závodníků si pořadatel vyhrazuje právo 
na výběr.V případě malého počtu přihlášených závodníků (3) do některé vypsaném kategorie si 
pořadatel vyhrazuje právo tuto kategorii zrušit.  
 
Podmínka účasti: Platný registrační průkaz, průkaz pojištěnce,potvrzení pořadatelem o přijetí do 
závodu. 
Závodní program:             
 
 XXLII. Ročník ,,KRALUPSKÁ KLIČKA“ 
 
      POHÁR ČKS Nováčci dívky  nar. po 1.7.2009 do 30.6.2010 

Nejmladší žačky A,B nar. po 1.7.2007 do 30.6.2009 
Mladší žačky A, B                nar. po 1.7.2005 do 30.6.2007 
Žačky  B                         nar. po 1.7.2002 do 30.6.2005 
Adult A                                  nar. před 30.6.2002 

 
     
Hodnocení                  :   veřejné OBO – SH,  násobek VJ – 1 
 
Hudební doprovod    :      CD i náhradní CD,případně USB flash 
                                       se zřetelným označením  jména závodníka, oddílu, 

    kategorie a druhu jízdy. 
 
Námitky                    :   Lze podat podle soutěžního a přestupního řádu řediteli závodu, 

nejpozději do 15 minut po skončení příslušné části soutěže  s 
  vkladem1000,- Kč. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch  

                                     pořadatele. 
 
LOSOVÁNÍ             : Losování proběhne na ZS v Kralupech n. Vlt dne 8.2.2018 v 19,00. 

Následující den 9.2.2018 bude zasláno vylosování a časový rozpis 
všem přijatým oddílům.Dále bude časový rozpis uveřejněn na ČKS  

 
 

 
Schvalovací doložka  : Schváleno STK ČKS dne : 3.1.2018                    Evžen Milčinský v.r. 
                IČZ : 2640 
 
Za oddíl krasobruslení TJ  Kralupy nad Vltavou 

          ak.soch. Josef Majrych 
 
 
 



              KRALUPSKÁ KLIČKA 
                                      Předběžný časový rozpis-  
                oficiální rozpis bude oddílům rozeslán po uzávěrce přihlášek. 
 
11:30 - 12:15           Nováčci starší 
13:15 – 13:30          Úprava ledové plochy 
13:30 – 14:30           Žačky nejmladší A 
14:30 – 15:30           Žačky nejmladší B 
15:30 - 15:45           Úprava ledové plochy 
15:45 - 16:45           Žačky mladší A 
16:45 - 17:45           Žačky mladší B 
17:45 - 18.00           Úprava ledové plochy 
18:08 – 18:45          Žačky B 
18:45 – 19:30           Adult A 
 

 


