pořádá závod
dne 4. listopadu 2017

O POHÁR MĚSTA OSTROV
4. ročník

Závod podporuje:

ZÁVOD JE POŘÁDÁN V RÁMCI POHÁRU ČKS V TĚCHTO KATEGORIÍCH:
Nováčci chlapci, Nováčci mladší, Nováčci starší, Žactvo nejmladší A + B, Žactvo
mladší A + B, Žactvo A + B, Adult A + B

Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

SKK Ostrov, z.s.

Datum konání:

4. listopadu 2017

Místo konání:

Zimní stadion Ostrov, Vančurova 1437, Ostrov

Ředitel závodu:

Zuzana Heřmanová, skkostrov@email.cz

Sekretář závodu:

Eva Kastnerová, skkostrov@email.cz

Kancelář závodu:

V době konání závodu zimní stadion Ostrov

Přihlášky:

Jmenovité přihlášky závodníků s uvedením data narození, kategorie a
registračním číslem závodníka, zašle zástupce vysílajícího klubu
nejpozději do 25. října 2017 na emailovou adresu sekretáře závodu.

Úhrada nákladů :

Pouze pozvaným rozhodčím dle platných směrnic.

Startovné:

400,- Kč všechny kategorie
úhrada startovného musí být připsaná na číslo účtu pořadatele
107-3042670217/0100 nejpozději do 30. září 2017. 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.

Losování:

proběhne ve čtvrtek dne 2. listopadu 2017 v 18:00 na Zimním
stadionu v Ostrově. V pátek 3. listopadu 2017 bude přihlášeným
klubům rozeslán časový plán závodu a startovní pořadí přihlášených
závodníků. Zároveň bude startovní pořadí zveřejněno na webových
stránkách ČKS.

Prezentace:

minimálně 45 min před samotným závodem dané kategorie.

Technická ustanovení
Předpis :

Závodí se podle platných pravidel krasobruslení pro sezónu
2017/2018, ustanovení tohoto rozpisu a Organizační směrnice
pohárových soutěží ČKS.

Rozsah závodu:

Závod je pořádán v rámci Poháru ČKS v těchto kategoriích:
Adult A+B
Žačky A+B
Žačky mladší A+B
Žačky nejmladší A+B
Nováčci chlapci
Nováčci starší dívky
Nováčci mladší dívky

narozeni před 30.06.2002
od 1.7.2002 do 30.6.2007
od 1.7.2005 do 30.6.2007
od 1.7.2007 do 30.6.2009
od 1.7.2009 do 30.6.2011
od 1.7.2009 do 30.6.2010
od 1.7.2010 do 30.6.2011

Volná jízda:

Náplň a délka volných jízd dle platných pravidel pro sezónu
2017/2018.

Hodnocení:

Veřejné, v systému OBO.

Podmínka účasti:

Potvrzení pořadatele o přijetí do závodu.
Úhrada startovného předem na účet.
Registrační průkaz
Za platnost lékařské prohlídky a splnění příslušného testu zodpovídá u
závodníků vysílající klub.

Hudební doprovod:

K dispozici je CD přehrávač (nahrávka nesmí být v MP3 formátu)
Je nutné, aby obaly i zvuková média byly označeny jménem,
příjmením, oddílem, kategorií. CD odevzdává závodník při prezenci.

Námitky:

Lze podat do 15 minut po skončení příslušné části závodu s vkladem
1.000,- Kč. V případě zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch
pořadatele.

Ceny:

Vyhlášení výsledků bude po ukončení kategorií mimo ledovou plochu
cca do 1 hodiny (bude upřesněno v upraveném časovém rozpisu).
První tři z každé kategorie obdrží věcné ceny a medaile ostatní
závodníci obdrží drobné upomínkové předměty, všichni účastníci
obdrží diplomy.

Schvalovací doložka :
Rozpis byl schválen STK ČKS dne
14.10.2017
pod identifikačním číslem IČS : 2604

za STK ČKS Evžen Milčinský v.r..

Krasobruslařský klub Ostrov
IV. ročník závodu
„Pohár města Ostrov“

Časový rozpis – sobota 4.11.2017
10,30 - 10,50 nováčci starší
(5)
1 rozjížďka
10,50 žák A (1)
11,30 žačky ml. A (6)
1 rozjížďka
11,30 - 12,00 žačky nejml. A
(7)
1 rozjížďka
12,00 - 12,45 oběd + úprava
12,45 - 13,25 žačky nejml. B
(9)
2 rozjížďky 5+4
13,25 - 14,45 žačky ml. B
(17)
3 rozjížďky 6+6+5
14,45 - 15,00 úprava ledu
15,00 - 15,45 žačky B
(10)
2 rozjížďky 5+5
15,45 - 16,00 Adult A
(3)
1 rozjížďka
16,00 - 16,15 Adult B
(2)
1 rozjížďka

Časový rozpis je pouze orientační.
Jednotlivé kategorie navazují bezprostředně na sebe.
Žádáme trenéry i rodiče aby si ohlídali návaznost.
K prezentaci je třeba se dostavit 45minut před startem dané kategorie

