pořádá Testy výkonnosti
Pořadatel:

Bruslařský klub Uherský Brod, z.s.

Místo konání:

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

Termín konání:

sobota 23. 3. 2019

Čísla testů:

test č. 1 - č. 8

Vedoucí akce:

Mgr. Kateřina Tykalová

Org. pracovník

Nicol Hlůšková
Záhumení 514
Ostrožská Nová Ves 687 22
e-mail: bkbrod@centrum.cz

Kancelář testů:

V době konání testů na zimním stadionu v Uherském Brodě, Lipová
703, 688 01 Uherský Brod

Přihlášky:
Přihlášky závodníků zasílejte nejpozději do 15. 3. 2019 na email:
bkbrod@centrum.cz. Vysílající klub uvede do přihlášky kromě
jména a příjmení závodníka/závodnice i údaje o datu narození,
klubové příslušnosti, zdravotní způsobilosti a informaci o
posledním úspěšně splněném testu výkonnosti daného
závodníka/závodnice. Za správnost všech požadovaných údajů
odpovídá vysílající klub závodníka/závodnice.
Startovné:

400Kč za každý absolvovaný test. Startovné je potřeba uhradit
nejpozději do 16. 3. 2019 bezhotovostně na bankovní účet č.
223836892/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s.
ERA Finanční centrum. Závodníci, za které nebude připsáno
startovné, do výše uvedeného data na bankovní účet klubu,
nebudou zařazeni do rozpisu Testů výkonnosti. V případě neúčasti
se startovné nevrací.

Testy všeobecné tělesné připravenosti:
-

k přihlášce na Testy výkonnosti číslo 1 až 4, uveďte, zda závodníka přihlašujete i na Testy
všeobecné tělesné připravenosti,
k přihlášce na Testy výkonnosti, rovněž uveďte jména závodníků, které přihlašujete pouze
na Testy všeobecné tělesné připravenosti, tudíž bez absolvování Testů výkonnosti na ledě,

-

Testy všeobecné tělesné připravenosti proběhnou v tělocvičně, startovné za Testy
všeobecné tělesné připravenosti, bez absolvování Testů výkonnosti na ledě, je 300Kč.
Startovné je potřeba uhradit nejpozději do 16. 3. 2019 bezhotovostně na bankovní účet č.
223836892/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s., ERA Finanční centrum.
Závodníci, za které nebude připsáno startovné, do výše uvedeného data na bankovní účet
klubu, nebudou zařazeni do rozpisu Testů všeobecné tělesné připravenosti. V případě
neúčasti se startovné nevrací.

-

Adresa tělocvičny pro Testy všeobecné tělesné připravenosti:
Gymnázium JAK a JŠ s právem SJZ Uherský Brod
Komenského 169, 688 01 Uherský Brod
vstup do tělocvičny je z ulice Naardenská.

Podmínky účasti:
-

všichni závodníci (s výjimkou testu č. 1) předloží:
členský průkaz ČKS a registrační průkaz
kartu/karty již absolvovaných testů výkonnosti
OP nebo průkaz pojištěnce (kontrola data narození) – v případě testu č. 1

Předběžný časový program:
-

8:00 – 18:00 Testy výkonnosti (od testu č. 1 po test č. 8)
9:00 – 13:00 Testy všeobecné tělesné připravenosti

Časový rozpis bude upřesněn podle počtu přihlášených závodníků. Po ukončení přihlášek bude
časový rozpis zaslán na adresy klubů a zveřejněn na webových stránkách ČKS.
Pořadatelé si vyhrazují právo změny časového programu v závislosti na počtu přihlášených
závodníků.
V průběhu Testů výkonnosti budou pořizovány fotografie a videozáznamy pro prezentaci
pořadatele.
V Uherském Brodě 20. 2. 2019
Mgr. Kateřina Tykalová v.r.
vedoucí akce

