BRUSLAŘSKÝ KLUB ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s.

pořádá
Velkou cenu Českých Budějovic v krasobruslení
soutěž Českého poháru a
soutěž ČKS
A - Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

BK České Budějovice z.s.

Datum konání:

16.2.2019 – 17.2.2019

Místo konání:

Zimní stadion Budvar Aréna v Českých Budějovicích
F.A.Gerstnera 7/8
České Budějovice
37001

Ředitel soutěže:

Mgr. Jan Kucian
Tel.: 777 218 202

Sekretář soutěže:

Ing. Eva Zdařilová
Tel.: 776 567 078
e-mail: eva.zdaril@seznam.cz

Přihlášky:

http://competitioncz.php5.cz/zavody/index.php (rozkliknout sezóna 2018/2019 a
dále kliknout na název VC Českých Budějovic (16.2.-17.2.2019)
Přihlašování je aktivní od 6.1.2019 do 10.2.2019, do 13.2.2019 je možné přihlášku
editovat.

Ubytování:

Bude zajištěno pouze pozvaným rozhodčím a technickému panelu.

Úhrada nákladů:

Pozvaným rozhodčím a technickému panelu dle směrnic ČKS.

Startovné:

Kategorie VJ – 450 Kč
Kategorie KP-VJ - 500 Kč
Startovné uhradí kluby na účet BK České Budějovice: č. účtu 560502359/0800;
do zprávy pro příjemce uvádějte „Startovné VC ČB a název vašeho oddílu“.
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.

Prezentace:

Bude zahájena 1 hodinu před zahájením závodu příslušné kategorie na ZS.

Losování:

Pro všechny kategorie se uskuteční ve čtvrtek 14.2.2019 v 18.00 hod na
zimním stadionu v Českých Budějovicích v rozcvičovně BK České Budějovice.
Budou losováni pouze závodníci, kteří mají uhrazené startovné na účet
pořadatele. Losování volných jízd se uskuteční vždy 30 min po ukončení
KP příslušné kategorie. Místo losování určí pořadatel po dohodě s vrchním
rozhodčím.

B - Technická ustanovení
Předpis:

Soutěží se podle pravidel krasobruslení platných pro sezónu 2018/2019,
ustanovení tohoto rozpisu a organizační směrnice pohárových soutěží ČKS.

Rozsah soutěže:
Český pohár:








žačky
mladší žačky, mladší žáci
nejmladší žačky
nejmladší žáci
nováčci starší dívky
nováčci mladší dívky
nováčci chlapci

po 1.7.2003 před 30.6.2006
po 1.7.2006 před 30.6.2008
po 1.7.2008 před 30.6.2010
po 1.7.2008 před 30.6.2010
po 1.7.2010 před 30.6.2011
po 1.7.2011 a před 30.6.2012
po 1.7.2010 a před 30.6.2012

Pohár ČKS:


nejmladší žačky A,B

po 1.7.2008 před 30.6.2010

Krátký program:

Dle pravidel krasobruslení pro sezónu 2018/2019.

Volná jízda:

Dle pravidel krasobruslení pro sezónu 2018/2019.

Hudební doprovody: Soubor s hudebním doprovodem zašlete na adresu krasocb@email.cz
Název souboru musí být bez diakritiky označen následovně:
prijmeni_jmeno_kategorie_klub_VJ/KP.mp3
Plánovaná náplň programů: Soubor „Plánovaná náplň programů“ zašlete na adresu krasocb@email.cz
Název souboru musí být bez diakritiky označen následovně:
prijmeni_jmeno_kategorie_klub
Bodování:

ISU systém hodnocení.

Podmínky účasti:








Námitky:

Potvrzení pořadatele o účasti do závodu
Úhrada startovného předem na účet, nejpozději do 13.2.2019
Registrační průkaz
Doklad o splnění příslušného testu výkonnosti
Zaslaný formulář „Plánovaná náplň programů“
Zaslaná hudba ve formátu mp3
Souhlas se zpracováním osobních údajů dle „GDPR“ – zodpovídá vysílající
klub

Lze podat do 15-ti minut po ukončení příslušné části soutěže s vkladem 1000,- Kč.
Při zamítnutí vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Upozornění:

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu, proto je nutné sledovat
informační tabuli, kde budou případné změny vyvěšeny.

Schvalovací doložka :
Identifikační číslo závodu: 2726
Rozpis schválil za STK ČKS: Evžen Milčinský v.r.

Mgr. Jan Kucian

Ing. Eva Zdařilová

………………………..

……………………………

Ředitel soutěže

Sekretář

Předběžný časový program
Sobota 16.2.2019









8,00-8,30
8,30-11,30
11,45-12,30
12,30-13,00
13,00-13,30
14,30-14,00
14,00-15,00
15,15-18,45

porada rozhodčích
KP žačky (úprava po 3.rozjížďce)
nováčci mladší dívky
nejmladší žáci
oběd
mladší žáci
nováčci starší dívky
VJ žačky (úprava po 3.rozjížďce)







8,00-9,30
9,45-13,00
13,00-13,30
13,30-16,30
16,45-18,00

nejmladší žačky B
mladší žačky (úprava po 3.rozjížďce)
oběd
nejmladší žačky (úprava po 3.rozjížďce)
nejmladší žačky A

Neděle 17.2.2019

