Podřipský krasobruslařský klub Roudnice n.L. ,z.s.
pořádá XII. ročník závodu
VELKÁ CENA PODŘIPSKA
Závod je pořádán v rámci POHÁRU ČKS A+B
Všeobecné ustanovení
Pořadatel:
Datum konání:
Místo konání:

Podřipský krasobruslařský klub Roudnice nad Labem,z.s.
18.listopadu 2017 (sobota)
Zimní stadion Roudnice n.L., třída T.G. Masaryka 2498

Ředitel závodu:

Bc. Marie Zhorná
411 82 Doksany 92
zhorna.kraso@seznam.cz
tel: 606 848 401
Karel Krejčí
Dobříň – Račická 119
413 01 Roudnice n.L.
krejci.kraso@seznam.cz
tel:
607 521 668

Sekretář závodu:

Přihlášky:
Úhrada:
Startovné:
Ubytování:

Jmenovité přihlášky potvrzené vysílajícím oddílem zašlete
nejpozději do 11.11.2017 včetně - na adresu sekretáře závodu.
Pouze pozvaným rozhodčím dle platných směrnic
Pro všechny kategorie 400,-Kč. Úhrada při prezenci.
Nezajišťujeme

Technické podmínky:
Předpis:

Závodí se podle platných pravidel ČKS 2017/2018,ustanovení tohoto
Rozpisu a organizační směrnice pohárových soutěží ČKS

Rozsah závodu ČKS Nováčci mladší dívky
Nováčci starší dívky
Nováčci chlapci
Žačky nejmladší A+B + žáci
Žačky mladší A+B
Žačky A
Jednotlivé kategorie pojedou v tomto pořadí. Chlapecké kategorie
budou otevřeny v případě přihlášení minimálně 2 závodníků v kategorii

Hodnocení:

veřejné systém OBO

Podmínky účasti: - registrační průkaz
- v jednotlivých kategoriích může startovat nejvýše 24 závodníků. Při
vyšším počtu přihlášených závodníků si pořadatel vyhrazuje právo
provést omezení počtu statujících podle vlastního rozhodnutí.
Hudební doprovod: CD nosič se zřetelným označením jména a příjmení závodníka, oddílu,
kategorie a druhu jízdy (VJ). Jen 1 skladba na CD. Vzhledem
k častému výskytu chybně vypálených CD doporučuji přípravit si
rezervní CD. Bude odevzdáno při prezenci.
Námitky:

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

Časový rozpis:

Bude sestaven podle počtu přihlášených závodníků.

Prezentace závodníků : je vždy nejpozději jednu hodinu před zahájením závodu příslušné
kategorie. Losování startovního pořadí bude provedeno po uzávěrce
přihlášek a zveřejněno současně s časovým rozpisem.
V případě zdržení na trati volejte ředitele
nebo sekretáře závodu.
Vyhlášení výsledků : bude do 45 minut po ukončení kategorie mimo ledovou plochu.
Ceny:

První tři z každé kategorie obdrží poháry a všichni závodníci obdrží
medaile.

Schvalovací doložka :
rozpis byl schválen STK ČKS dne: 12.10.2017
pod identifikačním číslem IČS: 2613

Evžen Milčinský v.r.

Bc.Marie Zhorná
ředitel závodu

Časový rozpis

12.50 – 13.20 úprava ledu + oběd rozhodčí
13.20 – 13.50 Nováčci mladší dívky (7)

1 rozjížďka 7

13.50 – 14.35 Nováčci starší dívky (10)

2 rozjížďky 5 + 5

14.35 – 15.35 Žačky nejmladší A (14)

3 rozjížďky 4 + 5 + 5

15.35 – 17.05 Žačky nejmladší B (22)

3 rozjížďky 7 + 7 + 8

17.05 – 17.20 úprava ledu
17.20 – 18.15 Žačky mladší A (10)

2 rozjížďky 5 + 5

18.15 – 18.30 Žáci ml B (2)

1 rozjížďka 2 (+ 5 žačky mladší B)

18.15 – 19.15 Žačky mladší B (13)

2 rozjížďky 5 (+ 2 žáci mladší B) + 8

19.15 – 19.50 Žačky A (6)

1 rozjížďka 6

