Figure Skating Club Oceláři Třinec, z. s.

pořádá

33. ročník

Velké Ceny Města Třince
závod v rámci Českého poháru ISU SH v kategoriích seniorky, junioři, juniorky,
žáci, žačky, mladší žačky, nejmladší žáci, nejmladší žačky, starší nováčci dívky,
mladší nováčci dívky

18. ročník

Beskydské piruety
závod v rámci Poháru ČKS v kategoriích nejmladší žačky A, B, nejmladší žáci A

Třinec, Mini Werk Aréna
27. - 28.01.2018
Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

FSC Oceláři Třinec, z. s.

Datum konání:

27. – 28.01.2018

Místo konání:

Mini Werk Aréna, ul.Frýdecká č.p. 853, Třinec

Ředitel závodu:

Czeslaw Sciskala ,tel.+420 608 720 161, E-mail: czeslaw.sc@centrum.cz

Sekretář závodu:

Ivana Buzková, tel.+420 736 262 403, e-mail: ivana.hudziecova@seznam.cz

Přihlášky:

Jmenovité přihlášky pro VC města Třince s uvedením data narození zašlete
nejpozději do 17.01.2018 na e-mail: ivana.hudziecova@seznam.cz
Jmenovité přihlášky pro Beskydskou piruetu s uvedením data narození zašlete
nejpozději do 21.01.2018 na e-mail: ivana.hudziecova@seznam.cz

Ubytování:

Bude zajištěno pouze pozvaným rozhodčím.

Úhrada nákladů:

Pozvaným rozhodčím dle platných směrnic.

Startovné:

Všechny kategorie
450,-Kč
Startovné uhradí kluby předem převodem na bankovní účet FSC Oceláři
Třinec (č.ú.: 2001123079/2010), nejpozději do 14:00 hod. 25. 01. 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.

Prezentace:

Pro všechny 1 hod. před zahájením závodu dané kategorie na ZS

Losování:

Losování proběhne ve čtvrtek dne 25. 01. 2018 v 19:00 na Mini werk
areně v Třinci v klubovně. Startovní pořadí bude zveřejněno na
webových stránkách ČKS v souladu s platnou Organizační směrnicí
pohárových soutěží ČKS.
Losování volných jízd se uskuteční vždy 30 min. po skončení KP v kanceláři
závodu. Vyhlášení výsledků do 1 hodiny po ukončení příslušné kategorie
v prostorách zimního stadionu Mini Werk Arény.

Technická ustanovení
Předpis:

Závodí se dle Pravidel krasobruslení a ustanovení tohoto rozpisu.

Rozsah závodu:

Český pohár
seniorky
junioři, juniorky
žáci, žačky
žačky mladší
žáci a žáčky nejmladší
nováčci starší dívky
nováčci mladší dívky
Pohár ČKS
žáci a žáčky nejmladší A
žáčky nejmladší B

po 1.7.1998 a před 30.6.2005
po 1.7.2002 a před 30.6.2007
po 1.7.2005 a před 30.6.2007
po 1.7.2007 a před 30.6.2009
po 1.7.2009 a před 30.6.2010
po 1.7.2010 a před 30.6.2011
po 1.7.2007 a před 30.6.2009
po 1.7.2007 a před 30.6.2009

Krátký program:

dle pravidel pro sezónu 2017/2018

Volná jízda:

dle pravidel pro sezónu 2017/2018

Hudba:

CD s řádně označeným jménem závodníka, ZOJ, kategorií a KP/VJ.
Hudby zaslat e-mailem předem na e-mail: krasotrinec@seznam.cz
nejpozději do 24.01. 2018!!!

Hodnocení:

veřejné - ISU systém

Podmínky účasti:

Při prezentaci předloží závodník registrační průkaz, průkaz pojištěnce,
Vyplněný formulář „Plánovaná náplň programů“ zaslat e-mailem do
21.01.2018 na krasotrinec@seznam.cz

Námitky:

Lze podat písemně do 15 min. po skončení příslušné části závodu
řediteli závodu s vkladem 1000,-Kč, který v případě zamítnutí, propadá
ve prospěch pořadatele.

Upozornění:

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu, proto je nutné,
aby vedoucí výprav sledovali informační tabuli.

UPRAVENÝ ČASOVÝ ROZPIS
27.01.2018 sobota

28.01.2018 neděle

07.00 – 07.30
07.30 – 10.15
10.30 – 13.15
13.15
13.45 – 14.15
14.15 – 14.45
15.00 – 17.30
17.45 – 20.45
21.00 – 21.40

08.00 – 08.45 VJ Nejmladší žačky B (cca 12)
09.00 – 10.00 VJ Nejmladší žacky A (cca 12)
10.00 – 10.15 VJ Nejmladší žáci A (cca 3)
10.30 – 12.00 KP Juniorky (17)
12.00 – 12.15 KP Junioři (2)
12.30 – 13.00 VJ Nováčci mladší dívky (10)
13.00
oběd
13.30 – 14.00 VJ Nováčci starší dívky (13)
14.15 – 16.00 VJ Juniorky
16.00 – 16.20 VJ Junioři

Porada rozhodčích
VJ Nejmladší žačky (30)
KP Žačky (30)
oběd
KP Žáci (5)
VJ Nejmladší žáci (4)
VJ Mladší žačky (22)
VJ Žačky (úprava po 2 rozjížďce)
VJ Žáci

V Třinci dne 05.12.2017
Schvalovací doložka :
Rozpis byl schválen STK ČKS dne 13.12.2017
pod identifikačním číslem IČS : 2636

za STK ČKS Evžen Milčinský v.r.
Czeslaw Sciskala
předseda klubu FSC Oceláři Třinec

