BRUSLAŘSKÝ KLUB ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s.

pořádá
Velkou cenu Českých Budějovic v krasobruslení
soutěž Českého poháru
soutěž ČKS
A - Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

BK České Budějovice z.s.

Datum konání:

24.2.2018 – 25.2.2018

Místo konání:

Zimní stadion Budvar Aréna v Českých Budějovicích
F.A.Gerstnera 7/8
České Budějovice
37001

Ředitel soutěže:

Mgr. Jan Kucian
Tel.: 777 218 202

Sekretář soutěže:

Ing. Eva Zdařilová
Tel.: 776 567 078
e-mail: eva.zdaril@seznam.cz

Přihlášky:

Jmenovité přihlášky závodníků s uvedením data narození a registračního čísla
zašlete nejpozději do 13.2.2018 na: eva.zdaril@seznam.cz

Ubytování:

Bude zajištěno pouze pozvaným rozhodčím a technickému panelu.

Úhrada nákladů:

Pozvaným rozhodčím a technickému panelu dle směrnic ČKS.

Startovné:

Kategorie VJ – 400 Kč
Kategorie KP-VJ - 450 Kč
Startovné uhradí kluby na účet BK České Budějovice: č. účtu 560502359/0800;
do zprávy pro příjemce uvádějte „Startovné VC ČB a název vašeho oddílu“.
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:

Bude zahájena 1 hodinu před zahájením závodu příslušné kategorie na ZS.

Losování:

Pro všechny kategorie se uskuteční ve čtvrtek 22.2.2018 v 18.00 hod na
zimním stadionu v Českých Budějovicích v rozcvičovně BK České Budějovice.
Budou losováni pouze závodníci, kteří mají uhrazené startovné na účet
pořadatele. Losování volných jízd se uskuteční vždy 30 min po ukončení
KP příslušné kategorie. Místo losování určí pořadatel po dohodě s vrchním
rozhodčím.

B - Technická ustanovení
Předpis:

Soutěží se podle pravidel krasobruslení platných pro sezónu 2017/2018.
Ustanovení tohoto rozpisu a organizační směrnice pohárových soutěží ČKS.

Rozsah soutěže:
Český pohár:







žačky, žáci
ml. žačky, ml. žáci
nejml. žačky, nejml. žáci
nováčci starší dívky
mladší nováčci dívky
nováčci chlapci

Krátký program:

Dle pravidel krasobruslení pro sezónu 2017/2018.

Volná jízda:

Dle pravidel krasobruslení pro sezónu 2017/2018.

Hudební doprovody: CD řádně označené jménem a kategorií.
Bodování:

ISU systém hodnocení.

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

Podmínky účasti:





Námitky:

Potvrzení pořadatele o účasti do závodu
Úhrada startovného předem na účet, nejpozději do 19.2.2018
Registrační průkaz
Doklad o splnění příslušného testu výkonnosti
Formulář „Plánovaná náplň programů“ ve dvojím vyhotovení

Lze podat do 15-ti minut po ukončení příslušné části soutěže s vkladem 1000,- Kč.
Při zamítnutí vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Upozornění:

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu, proto je nutné sledovat
informační tabuli, kde budou případné změny vyvěšeny.

Schvalovací doložka :
Rozpis byl schválen STK ČKS dne 8.1.2018
pod identifikačním číslem IČS : 2644
Mgr. Jan Kucian
Ředitel soutěže

za STK ČKS Evžen Milčinský v.r..

Ing. Eva Zdařilová
Sekretář

Upravený časový program
Sobota 24.2.2018:








8.00 - 11.00
11.15 - 13.15
13.15 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 15.45

KP žačky (úprava po 3. rozjížďce)
VJ nováčci starší dívky
oběd
VJ nováčci mladší dívky
VJ nováčci chlapci
VJ nejmladší žáci
15.45 - 19.15 VJ žačky (úprava po 3. rozjížďce)

Neděle 25.2.2018:
 8.30 - 9.00
 9.15 - 12.30
 12.30 - 13.00

 13.45 - 17.00

KP žáci
VJ nejml. žačky
oběd
13.00 - 13.30 VJ žáci
VJ ml. žačky (úprava po 3. rozjížďce)

Hudby a náplně zaslat předem na e-mail: krasocb@email.cz nejpozději do 22. 2. 2018!!! Označené jméno,
příjmení, klub, KP nebo VJ, kategorie. Pro hladký průběh se budou vybírat cd i náplně i u prezentace.
Úhrada startovného nejpozději do 19. 2. 2018.

