
 

 

     
 

 
HC WIKOV HRONOV - ODDÍL KRASOBRUSLENÍ 

 
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA: 

 
I. ROČNÍK „HRONOVSKÉ BRUSLE“ 

 
17. ÚNORA 2018 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Závod je pořádán pro kategorie POHÁRU ČKS A a B 
 
 

V rámci závodu bude vyhlášen Přeborník Královehradeckého kraje v krasobruslení 
pro sezónu 2017/2018 a to v kategoriích A. V případě neúčasti zástupce v kategorii A, 

bude pak Přeborník vyhlášen v kategorii B. 
 
 



 

 

 
 

I. Všeobecná ustanovení: 
 
Pořadatel:                 HC Wikov Hronov – oddíl krasobruslení 
 www.krasohronov.cz 
 
Datum konání:         17. 2. 2018 (sobota) 
 
Místo konání:           Zimní stadion -  Wikov aréna Hronov 
                                   Palackého 1000, Hronov 549 31 
 
Ředitelka závodu:     Ludmila Kuldová, kontakt: 733 508 392, ludmila.kuldova@seznam.cz 
 
Sekretářka  závodu:  Michaela Lelková, kontakt: 607 868 580, michaela.lelkova@centrum.cz 
 
Přihlášky:           Jmenovité přihlášky závodníků potvrzené klubem, obsahující jméno, datum narození, 

kategorii a číslo registračního průkazu posílejte 
                                    nejpozději do 7. 2. 2018 na e-mail: kraso.hronov@gmail.com 
 
Startovné:                 400,- Kč pro všechny kategorie  
 
Úhrada  Startovné uhradí kluby předem převodem na bankovní účet HC Wikov Hronov,  
startovného: č. ú.: 19-1181508309/0800 nejpozději do 13. 2. 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. 

 
Úhrada nákladů:      Pozvaným rozhodčím a technickému panelu dle směrnic ČKS 
 
Ubytování:                Pouze rozhodčím a technickému sboru na základě předběžného požadavku 
 
Prezentace: Prezentace začíná 1 hodinu před zahájením příslušné kategorie na Zimním stadionu Hronov. 

Závodníci předloží registrační průkaz a odevzdá záložní CD 
 
Losování: Losování pro všechny kategorie proběhne ve čtvrtek 15. 2. 2018 v 16:30 v klubovně zimního 

stadionu v Hronově. Budou losováni pouze závodníci, kteří mají uhrazeno startovné převodem 
na účet pořadatele. Startovní pořadí bude uveřejněno na stránkách ČKS dle platných směrnic     
a na webových stránkách www.krasohronov.cz 

 
Vyhlášení: Vyhlášení proběhne do 1 hodiny po dojetí kategorie v prostoru zimního stadiónu mimo ledovou 

plochu. 
 
Hodnocení:   ISU systém 
 
Hudební doprovod:    CD se zřetelným uvedením jména závodníka, kategorie a klubu jen s jednou skladbou.  
                                      Hudby současně zaslat v MP3 formátu e-mailem předem na e-mail:  kraso.hronov@gmail.com 
                                     nejpozději do 13.2.2018 
                                       
 
Formulář plánované  
náplně:   Všichni závodníci s potvrzenou účasti povinně zašlou vyplněný formulář plánované náplně 

společně s hudebním doprovodem na e-mail: kraso.hronov@gmail.com nejpozději do 13. 2. 
2018. 

 
Časový rozpis:  Bude sestaven podle počtu přihlášených závodníků a následně vyvěšen na web stránkách: 

http://krasohronov.cz/  a zaslán na klubové e-mail adresy.  
 
 



 

 

 
II .       Technická ustanovení 

 
Předpis  Závodí se dle platných pravidel krasobruslení pro sezonu 2017/2018 uvedených                

v  Organizační směrnici pohárových soutěží ČKS a ustanovení tohoto rozpisu.  
 
Rozsah závodu  kategorie:    narozeni: 
                                       Juniorky    po 1.7.1998 před 30.6.2004 
                                       Žačky a žáci A a B   po 1.7.2002 před 30.6.2007 
                                       Mladší žačky  a žáci A a B  po 1.7.2005 před 30.6.2007 
                                       Nejmladší žačky a žáci A a B  po 1.7.2007 před 30.6.2009 
                                       Nováčci starší dívky   po 1.7.2009 před 30.6.2010 
                                       Nováčci chlapci   po 1.7.2009 před 30.6.2011 
                                       Nováčci mladší dívky   po 1.7.2010 před 30.6.2011 
 
 
Podmínky účasti:        Registrační průkaz. Za platnost lékařské prohlídky závodníka zodpovídá vysílající klub. 
 
Námitky:   Lze podat písemně do 15-ti minut po skončení příslušné kategorie soutěže s vkladem 1.000,-

Kč k rukám ředitele závodu. Tento vklad v případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele.  
 
 
Předběžný časový 
rozpis: 07:00 - 07:30  porada rozhodčích   
 07:30 - 07:45  nováčci chlapci  
 07:45 - 08:15  nováčci mladší dívky 
 08:15 - 09:00  nováčci starší dívky 
 09:00 - 10:30  nejmladší žačky B 
 10:30 - 10:45  nejmladší žáci B 
 10:45 - 11:00  úprava ledové plochy 
 11:00 - 12:30  nejmladší žačky A 
 12:30 - 12:45  nejmladší žáci A 
 12:45 - 13:45  úprava ledové plochy a přestávka na oběd   
 13:45 - 15:00  mladší žačky B 
 15:00 - 15:15  mladší žáci B 
 15:15 - 15:30  úprava ledové plochy 
 15:30 - 17:30  mladší žačky A 
 17:30 - 17:45  mladší žáci A 
 17:45 - 18:00  úprava ledové plochy 
 18:00 - 19:00  žačky B 
 19:00 - 19:15  žáci B 
 19:15 - 20:15  žačky A 
 20:15 - 20:30  žáci A 
 20:30 - 21:45  juniorky 
              
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit časový program dle počtu přihlášených do jednotlivých kategorií 
 

III. Schvalovací doložka 
 

Rozpis byl schválen STK ČKS dne 27.12.2017       Za STK ČKS: Evžen Milčinský 
Identifikační číslo IČS 2638 
 
 
V Hronově 27. prosince 2017                                               Ludmila Kuldová – ředitelka závodu 


