Bruslařský klub Hradec Králové, z.s.
pořádá
43. ročník závodu

Velká cena Hradce Králové v krasobruslení
(Memoriál dr. Jaroslava Hainze)

Závod je pořádán v rámci Českého poháru v kategoriích –
seniorky, junioři, juniorky, žáci, žačky, mladší žáci, mladší žačky,
nejmladší žáci, nejmladší žačky, nováčci chlapci, starší nováčci
dívky

ROZPIS
43. ročníku Velké ceny Hradce Králové v krasobruslení
(Memoriál dr.Jaroslava Hainze)
I. Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:

Bruslařský klub Hradec Králové, z.s.

Datum konání:

10. - 11. listopadu 2018

Místo konání :

Zimní stadion, Komenského 1214, Hradec Králové

Ředitelka závodu :

MUDr. Jana Kloudová
Mobil: 604 608 394
e-mail: janakloudova@centrum.cz

Kancelář závodu :

Zimní stadion, Komenského 1214, Hradec Králové 500 03

Přihlášky:

Online, prostřednictvím http://krasohk.cz/prihlaska/,
přihlašování bude aktivní od 10. 10. 2018 do 31. 10. 2018. Poté
budou přihlášky zpracovány a kluby obdrží počty přijatých
závodníků spolu s instrukcemi k platbě startovného.
Případné změny v nominaci nebo odhlášení provádějte na emailové adrese ředitelky závodu.

Ubytování :

Bude zajištěno pouze oficiálním činovníkům, rozhodčím,
technickému sboru a zvaným hostům.

Úhrada nákladů:

Pozvaným rozhodčím, členům technického panelu dle platných
směrnic ČKS.

Startovné :

500,- Kč pro kategorie s KP a VJ
450,- Kč pro kategorie pouze s VJ
Úhrada proběhne předem na účet klubu 33236511/0100
dle zaslaných instrukcí, nejpozději do 7. 11. 2018.

Prezentace:

Prezentace bude zahájena 1 hodinu před závodem dané
kategorie.

Losování:

Proběhne ve čtvrtek 8. 11. 2018 v 18,00 hodin v šatně číslo 4 na
Zimním stadionu v Hradci Králové. Startovní pořadí bude
zveřejněno na webových stránkách ČKS v souladu s platnou
Organizační směrnicí pohárových soutěží ČKS.
Druhé losování VJ se uskuteční 30 min. po dojetí KP dané
kategorie.

II. Technická ustanovení:
Předpis :

Závodí se dle Pravidel krasobruslení platných pro sezónu
2018/2019, ustanovení tohoto rozpisu a Organizační směrnice
pohárových soutěží ČKS.

Rozsah závodu:

Závod je pořádán v rámci Českého poháru v těchto kategoriích:
Seniorky
nar.
Junioři a juniorky
Žáci a žačky
Žáci a žačky mladší
Žačky nejmladší
Nováčci chlapci
Nováčci starší dívky

od 1.7.1999
od 1.7.2003
od 1.7.2006
od 1.7.2008
od 1.7.2010
od 1.7.2010

do 30.6.2003
do 30.6.2005
do 30.6.2008
do 30.6.2008
do 30.6.2010
do 30.6.2012
do 30.6.2011

Hodnocení :

veřejné, ISU SH

Startují :

Všichni přihlášení, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem.

Podmínky účasti :

Potvrzení pořadatele o přijetí do závodu.
Předložení registračního průkazu závodníka při prezentaci ke
kontrole údajů.
Lékařská prohlídka (ne starší 12 měsíců), splněný příslušný test,
souhlas se zpracováním osobních údajů dle „GDPR“ –
zodpovídá vysílající klub, potvrzení těchto údajů je součástí
elektronické přihlášky.
Zaslaná plánovaná náplň programů.
Zaslaný hudební doprovod.

Hudební doprovod :

Po ukončení termínu přihlášek a potvrzení počtu závodníků
v jednotlivých kategoriích budou odpovědné osoby vyzvány
k zaslání jmen nominovaných závodníků (případně náhradníků)
a odeslání hudby těchto závodníků (případně náhradníků) na
adresu hudba@krasohk.cz . Soubory musí být přehledně
označené (jméno a příjmení, kategorie, KP či VJ).

Plánovaná náplň programů: Po ukončení termínu přihlášek a potvrzení počtu závodníků
v jednotlivých kategoriích budou odpovědné osoby vyzvány
k zaslání jmen nominovaných závodníků (případně náhradníků)
a odeslání protokolů těchto závodníků (případně náhradníků) na
adresu protokoly@krasohk.cz .
Námitky a protesty:

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

Vyhlašování výsledků:

Mimo ledovou plochu do 60 minut po ukončení soutěže dané
kategorie.

III. Předběžný časový pořad:
Sobota 10.11.2018
7,30 – 8,00
porada rozhodčích
8,00 – 8,30
VJ nováčci chlapci
8,30 – 10,00
VJ nováčci starší dívky
10,15 – 13,30 VJ nejmladší žačky
oběd
14,00 – 15,30
KP juniorky
15,45 – 19,00
VJ mladší žačky
19,15 – 21,15
VJ juniorky

Neděle 11.11.2018
8,00 – 8,30
8,30 – 9,00
9,00 – 9,30
9,45 – 12,30
oběd
13,00 – 13,30
13,30 – 14,00
14,00 – 14,15
14,30 – 18,00
18,15 – 18,45
18,45 – 19,15
Upozornění :

VJ nejmladší žáci
VJ mladší žáci
KP žáci
KP žačky
VJ žáci
KP junioři
KP seniorky
VJ žačky
VJ junioři
VJ seniorky
Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového programu na
základě skutečných přihlášek k závodům. Může dojít i
k přesunům kategorií v rámci obou dní. S případnými změnami
budou zúčastnění včas seznámeni. Na zimním stadionu je nutné
sledovat informační tabuli.

V Hradci Králové dne 9. 9. 2018

MUDr. Jana Kloudová, předsedkyně klubu

IV. Schvalovací doložka :
Rozpis byl schválen STK ČKS dne: 10.10.2018
pod identifikačním číslem IČZ : 2707

