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Závod je pořádán v rámci PPOOHHÁÁRRUU  ČČKKSS  pprroo  kkaatteeggoorriiee  nnoovvááččccii  cchhllaappccii,,  nnoovvááččccii  mmllaaddššíí  ddíívvkkyy,,    
nnoovvááččccii  ssttaarrššíí  ddíívvkkyy,,  žžaaččkkyy  nneejjmmllaaddššíí  AA,,  BB,,  žžaaččkkyy  mmllaaddššíí  AA,,  BB,,  žžaaččkkyy  AA,,  BB  aa  aadduulltt  AA,,  BB..  

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 

 
Pořadatel:  Oddíl krasobruslení SVČ KK Baník Hodonín z. s   

Datum konání: 25. 11. 2018 (neděle) 
Místo konání: Zimní stadion Hodonín, Tyršova 3214/8  
Ředitel závodu: Alžběta Vrbíčková 
   tel.: 775333072 
   e-mail: a.vrbickova@gmail.com 
Sekretář závodu: Petr Klika 
   tel.: 606707027       

e-mail: klika@mnd.cz 
 
Přihlášky: Jmenovité přihlášky potvrzené vysílajícím oddílem s uvedením kategorie, data 

narození a čísla registračního průkazu závodníka, zašlete nejpozději do 18. 11. 2018  
na e-mail klika@mnd.cz    

 
Úhrada: Pouze pozvaným rozhodčím a členům technického panelu dle platných směrnic ČKS 
 
Startovné: 450,- Kč 
 Úhrada proběhne na místě při prezentaci 
 
Ubytování: Bude zajištěno pouze pozvaným rozhodčím a členům technického panelu (na základě 

požadavku) 
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TECHNICKÉ PODMÍNKY: 

 

Předpis: Závodí se podle platných „Pravidel krasobruslení platných pro sezónu 2018/19, 
ustanovení tohoto rozpisu a Organizační směrnice pohárových soutěží ČKS.  

 
Rozsah závodu: Pohár ČKS A, B: 
   Adult A,B   nar. do 30.6.2003 
   Žačky A,B   nar. po 1.7.2003 do 30.6.2008 
   Žačky mladší A,B  nar. po 1.7.2006 do 30.6.2008 
   Žačky nejmladší A,B    nar. po 1.7.2008 do 30.6.2010 
    Nováčci starší dívky   nar. po 1.7.2010 do 30.6.2011 
    Nováčci mladší dívky  nar. po 1.7.2011 do 30.6.2012  
    Nováčci chlapci   nar. po 1.7.2010 do 30.6.2012 
 
Volná jízda: Podle pravidel krasobruslení pro sezonu 2018/2019 
 
Hodnocení: ISU SH   
 
Podmínky účasti: - potvrzení pořadatele o přijetí do závodu 
 - registrační průkaz + splněný příslušný test 

- potvrzení o lékařské prohlídce ne starší 12 měsíců (zodpovídá vysílající klub)  
- zaslaná plánovaná náplň programů na e-mail klika@mnd.cz do 21. 11. 2018 

 
Startují: Závodníci, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem. Při vyšším počtu přihlášených si 

pořadatel vyhrazuje právo redukce. 
 
Hudební doprovod: CD se zřetelným označením jména a příjmení závodníka, oddílu, kategorie. Jen 1 

skladba na CD, ne mp3, ideálně poslat hudbu na email jan.vrbicek@gmail.com 
aby nedošlo k tomu, že reprodukční zařízení nebude schopné CD načíst 

 
Námitky: Lze podat písemně do 15 minut po skončení příslušné části závodu s vkladem 1000,-

Kč. V případě zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele. 
 
 
Předběžný časový rozpis závodu (25.11.2018): 
 
07:00 – 07:30 Nováčci (chlapci) - ČKS  
07:30 - 08:20 Nováčci mladší dívky – ČKS  
08:20 – 09:10 Nováčci starší dívky – ČKS  
09:10 - 09:25 ÚL  
09:25 – 11:10 Žačky mladší A – ČKS  
11:10 - 11:25 ÚL  
11:25 - 12:45 Žačky mladší B – ČKS  
12:45 - 13:15 ÚL+ oběd   
13:15 – 14:45  Žačky nejmladší A – ČKS  
14:45 - 16:05 Žačky nejmladší B - ČKS  
16:05 - 16:20 ÚL  
16:20 – 17:20 Žačky A – ČKS  
17:20 - 18:20 Žačky B – ČKS  
18:20 – 18:40 Adult – ČKS A  
18:40 – 19:00 Adult – ČKS B  
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Prezentace závodníků: bude zahájena vždy jednu hodinu před zahájením závodu příslušné kategorie. 
 
Losování startovního pořadí: proběhne ve čtvrtek 22.11.2018 v 18:00 na zimním stadionu v Hodoníně 

v šatně SVČ KK Baník Hodonín. Nejpozději v pátek 23.11.2018 bude přihlášeným 
klubům rozeslán finální časový rozpis závodu a startovní pořadí přihlášených 
závodníků. Zároveň bude startovní pořadí zveřejněno na webových stránkách ČKS dle 
platné organizační směrnice pohárových soutěží. 

 
Vyhlášení výsledků:  bude do 1 hodiny po ukončení příslušné kategorie mimo ledovou plochu. 

 
 
Upozornění: Časový program bude upraven podle počtu přihlášených závodníků, bude všem 

přihlášeným klubům oznámen na kontaktní e-mail a bude uveden na webových 
stránkách oddílu (www.kkbanikhodonin.cz) 

 
 
 

  Alžběta Vrbíčková 
          ředitelka závodu            
 
 
 
  Schvalovací doložka: 
 
Identifikační číslo závodu:2713 
Rozpis schválil za STK ČKS: Evžen Milčinský,  v.r. dne  23.10.20182018 


