
 

 

HC  STRAKONICE 

 

pořádá III. ročník závodu Českého poháru  

 

Velká Cena STRAKONIC 
 

 

Závod je pořádán v rámci Českého poháru v kategoriích nováčci mladší, nováčci starší, 

nejmladšího žactva, mladšího žactva a žactva. 

 

Strakonice   9.-10.2.2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Všeobecná ustanovení: 

 

Pořadatel: HC Strakonice 

Datum konání: 9.-10.2.2019 

Místo konání: Zimní stadion Strakonice, Na Křemelce 512, Strakonice 

Ředitel závodu: Parkos Luboš 

                             tel.:   +420 606 669 151   

                              mail: krasostrakonice@seznam.cz 

Sekretář závodu: Melichová Radka 

 mail: krasostrakonice@seznam.cz 

 tel.: +420 777 471 747 

Přihlášky: Jmenovité přihlášky posílejte nejpozději do 1.2.2019  sekretáři závodu!!! 

  

Kancelář závodu: Po dobu konání závodu na zimním stadionu ve Strakonicích  

 

Úhrada nákladů: Pozvaným rozhodčím a činovníkům dle směrnic ČKS 

 

Ubytování: Bude zajištěno rozhodčím 

 

Startovné: 450,- pro kategorie s VJ 

 500,- pro kategorie s KP a VJ 

 Startovné uhradí kluby převodem na účet HC Strakonice – Kraso. Úhrada startovného 

musí být na účet připsána nejdéle do 6.2.2019.  

 číslo účtu: 19-574630319 / 0800 

  

Informace: Během závodu v kanceláři závodu nebo na vývěsce u ledové plochy 

 

Technické podmínky: 

 

Rozsah závodu:     Český pohár 

 Nováčci mladší dívky nar. 1.7.2011 do 30.6.2012  

 Nováčci starší dívky nar. 1.7.2010 do 30.6.2011 

 Nejmladší žačky nar. 1.7.2008 do 30.6.2010, test 4 

 Nejmladší žáci                    nar. 1.7.2008 do 30.6.2010, test 4 

             Mladší žačky nar. 1.7.2006 do 30.6.2008, test 5 

 Mladší žáci                          nar. 1.7.2006 do 30.6.2009, test 5 

 Žačky nar. 1.7.2003 do 30.6.2008, test 6   

 Žáci nar. 1.7.2003 do 30.6.2008, test 6     

                                   

                                   



Předpis:                 Závodí se podle pravidel krasobruslení platných pro sezónu 2018/2019, ustanovení 

 tohoto rozpisu, organizačních směrnic pohárových soutěží ČKS.   

 

Startují:             Závodníci, jejichž přihláška byla potvrzena pořadatelem.  

 

Podmínka účasti:     Platný registrační průkaz s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší než 1 rok se  

 zařazením v I. nebo II. zdravotní skupině, průkaz pojištěnce, potvrzení o splnění testu 

výkonnosti pro příslušnou kategorii, souhlas se zpracováním osobních údajů. Za platnost 

odpovídá vysílající oddíl. 

 2x formulář o plánové náplni programu – odevzdat při prezenci.  

 

Rozsah: Náplň a délka trvání krátkých programů a volných jízd dle platných pravidel pro sezónu 

2018/2019 

 

Hodnocení: ISU SH  

 

Časový rozpis:   

sobota  neděle 
07:30 - 08:00  porada rozhodčích 08:00 - 11:00 KP žačky (úprava LP po 3.roz) 
08:00 - 11:00 VJ mladší žačky (úprava LP po 3.roz) 11:15 - 12:00  VJ nováčci mladší dívky 
11:15 - 12:00 KP žáci 12:00 - 12:45 oběd / úprava LP 
12:00 - 12:30  oběd / úprava LP 12:45 - 13:30 VJ nováčci starší dívky 
12:30 - 13:30  přípravka prvky 13:45 - 17:00 VJ žačky (úprava LP po 3.roz) 
13:45 - 16:45  VJ nejmladší žačky (úpr. LP po 3.roz) 
17:00 - 17:30 VJ mladší žáci 
17:30 - 18:00 VJ nejmladší žáci 
18:15 - 19:00 VJ žáci 

 

Pořadatelé si vyhrazují právo změny časového programu v závislosti na počtu přihlášených!  
 

Prezentace: Pro všechny kategorie zahájena 1 hod. před závodem dané kategorie na ZS 

 

Losování:  Losování pro všechny kategorie se uskuteční ve čtvrtek  7.2.2019 na zimním stadionu ve 

Strakonicích v místnosti č. 109. Budou losováni pouze závodníci, kteří mají uhrazeno 

startovné dle pokynů pořadatele. 

 Losování volných jízd vždy 30 min. po skončení krátkého programu.  

 

Hudební doprovod: CD řádně a čitelně označeny jménem, kategorií, klubovou příslušností závodníka. 

 

Námitky: Lze podat do 15 minut po skončení soutěže se základním vkladem 1.000,- Kč.  

 V případě zamítnutí vklad propadá ve prospěch pořadatele závodu. 

 

Schváleno dne 10.12.2018 IČZ 2721  za STK Milčinský Evžen v.r. 


