BRUSLAŘSKÝ KLUB UHERSKÝ BROD
pořádá

IX. ročník
Velké ceny v krasobruslení města Uherský
Brod a
X. ročník Brodského mládí a
Přebor Zlínského kraje pro kategorie
v rámci poháru ČKS a kategorie v rámci
poháru ČP
Závod podporují:

Závod se koná v rámci Českého poháru v kategoriích:
seniorky, juniorky, žačky, žáci, mladší žačky, mladší žáci, nejmladší žačky a žáci, nováčci starší
dívky, nováčci chlapci a nováčci mladší dívky
v rámci poháru ČKS v kategoriích:
nejmladší žačky B

I.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel:

Bruslařský klub Uherský Brod, z.s.

Místo konání:

Zimní stadion, Lipová 703, 688 01Uherský Brod

Datum závodu:

12. – 13. 1. 2019

Ředitelka závodu:

Mgr. Kateřina Tykalová
Vlčnov 1284
687 61 Vlčnov
mobil: +420 775 781 037
E - mail: bkbrod@centrum.cz

Organizační pracovník:

Nicol Hlůšková
Luční 188
687 24 Uherský Ostroh
mobil: +420 702 127 753
E - mail : bkbrod@centrum.cz

Kancelář závodu:

Zimní stadion Uherský Brod, Lipová 703, 688 01 Uherský Brod.

Přihlášky:

Jmenovité přihlášky s uvedením registr. čísla a data narození závodníka zašlete
nejpozději do 5.1.2019 na elektronickou adresu ředitelky závodu.
V případě velkého počtu závodníků si pořadatel vyhrazuje právo případné
redukce počtu závodníků.

Ubytování:

Bude zajištěno pouze pozvaným rozhodčím a oficiálním činovníkům. Nabídka
ubytování v Uherském Brodě: www.ub.cz – odkaz: hotely, penziony.

Startovné:

450,- Kč pro kategorie s VJ
500,-Kč pro kategorie s KP a VJ.

Úhrada startovného:

Předem, převodem na bankovní účet BK Uherský Brod č.ú. 223836892/0300,
nejpozději do 8. 1. 2019.
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.
Startovné se při neúčasti závodníka nevrací.

Prezentace a losování:

Zahájena 60min. před závodem dané kategorie na ZS.
Losování pro všechny kategorie se uskuteční ve čtvrtek 10. 1. 2019 v 15:00hod.
v šatně klubu na ZS. Vylosováni budou pouze potvrzení závodníci s uhrazeným
startovným.
Losování volných jízd po krátkém programu se uskuteční vždy do 30min. po
ukončení krátkého programu dané kategorie v místnosti označené
„Prezentace“.
Startovní pořadí bude zveřejněno na webových stránkách ČKS v souladu
s platnou Organizační směrnicí pohárových soutěžích ČKS.

Podmínky účasti:

Potvrzení pořadatele o přijetí do závodu. Úhrada startovného.
Dále je závodník povinen předložit: registrační průkaz s platným lékařským
potvrzením ne starší 12 měsíců, dále doklad o splnění příslušného testu
výkonnosti, hudební doprovod, (zasláno elektronicky dopředu)
2x formulář „Plánovaná náplň programů“, souhlas se zpracováním osobních
údajů dle „GDPR“ – zodpovídá vysílající klub

Úhrada nákladů:

Pozvaným rozhodčím a funkcionářům dle platných směrnic ČKS. Všichni ostatní
účastníci startují na vlastní náklady, popřípadě na náklady vysílajícího klubu.

Vyhlášení:

Vyhlášení výsledků proběhne do 60min. po ukončení jízdy posledního
závodníka dané kategorie v prostorách ZS.

II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Předpis:

Soutěže se řídí Pravidly krasobruslení platnými pro závodní sezónu 2018/2019,
dále příslušnými ustanoveními tohoto rozpisu a Organizační směrnicí
pohárových soutěží ČKS.

Startující:

Závodníci, jejichž přihláška byla potvrzena pořadatelem.

Rozsah závodu:

Český pohár
seniorky
juniorky
žáci, žačky
mladší žáci, žačky
nejml. žáci, žačky
starší nováčci dívky
nováčci chlapci
mladší nováčci dívky
Pohár ČKS
nejmladší žačky B

Krátký program a
Volná jízda:

nar. po 1.7.1999 a před 30.6.2005, test č. 7 bílá
nar. po 1.7.2003 a před 30.6.2008, test č. 6 bílá
nar. po 1.7.2004 a před 30.6.2008, test č. 5 bílá
nar. po 1.7.2008 a před 30.6.2010, test č. 4 bílá
nar. po 1.7.2010 a před 30.6.2011
nar. po 1.7.2010 a před 30.6.2012
nar. po 1.7.2011 a před 30.6.2012
nar. po 1.7.2008 a před 30.6.2010

Dle pravidel platných pro sezónu 2018/2019 pro jednotlivé kategorie.

Hudba:

Hudbu ve formátu mp3 zašlete nejpozději do 10. 1. 2019 elektronicky
prostřednictvím stránky www.bruslarskyklub.cz

Hodnocení:

Veřejné, v rámci Českého poháru ISU-SH, v rámci Poháru ČKS B ISU –SH.

Námitky:

Lze podat do 15 min. po vyhlášení výsledků příslušné části závodu, ředitelce
závodu. Při podání námitek je třeba složit zálohu 1000,-Kč, která v případě
zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele.

Zvláštní upozornění:

Výsledky:

Pořadatelé si vyhrazují právo změny časového programu, proto je nutné sledovat
informační tabuli, kde budou případné změny vyvěšeny. Závod bude přenášen
prostřednictvím online televize KUMI, v průběhu závodu budou pořizovány
fotografie a videozáznamy pro prezentaci pořadatele závodu.
Budou publikovány na internetových stránkách ČKS a v regionálním tisku či na
webových stránkách pořádajícího klubu.

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ PROGRAM
,

Sobota 12. 1. 2019

Neděle 13. 1. 2019

07:00 - 07:30
07:30 - 08:00
08:00 - 08:30
08:45 - 11:30
12:30 - 15:15
15:30 - 18:30
18:45 - 22:00

VJ Nováčci chlapci
VJ Nejmladší žáci
VJ Mladší žáci
VJ Nejmladší žačky
KP Žačky
VJ Mladší žačky
VJ Žačky

07:00 - 08:00
08:15 - 08:45
08:45 - 09:15
09:30 - 12:00
12:00 - 12:15
12:45 - 13:30
13:30 - 15:00
15:15 - 18:15
18:15 - 18:30

VJ Nejmladší žačky B
KP Žáci
VJ Mladší nováčci dívky
KP Juniorky
KP Seniorky
VJ Žáci
VJ Nováčci starší dívky
VJ Juniorky
VJ Seniorky

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Schvalovací doložka: dne 12.12.2018
Identifikační číslo závodu: 2723
Rozpis schválil za STK ČKS: Milčinský Evžen v.r.

V Uherském Brodě 10.12.2018
Mgr. Kateřina Tykalová, předsedkyně
Bruslařský klub Uherský Brod, z.s.

