
Oddíl krasobruslení USK Praha 

 

 

pořádá 

              Malou cenu USK Praha 

23.2.2019 
 

Závod se koná v rámci pohárů ČKS A,B 

 
Všeobecná ustanovení 
 
        Pořadatel:           Oddíl krasobruslení USK Praha                                     
                                   www.krasobrusleniusk.cz 
 
       Datum konání:      23.2.2019 
 
       Místo konání:  Zimní stadion Hasa, Sámova 1, Praha 10 
  
       Ředitel závodu:    Michal Cach, tel. 736 612 808 
     E-mail: kraso.usk@gmail.com 
    
       Sekretář závodu:  Ing. Dagmar Tůmová, tel. 736 772 897 
                                    E-mail: kraso.usk@gmail.com 
 
       Přihlášky:              http://competitioncz.ph5.cz/zavody/index.php    
                                    (rozkliknout sezóna 2018/19 a dále kliknout na název  
      Malá cena USK 23.2.2019) 

 Přihlašování je aktivní od 10.1.2019 do 16.2.2019. Odhlášení nebo 
změna závodníka možná do 19.2.2019. 

 

     Startovné:    450,- Kč  - pro všechny kategorie  
 
                                  Startovné uhradí kluby převodem na účet USK Praha (č.účtu:  
                                  1922390329/0800, VS 184, do zprávy pro příjemce název klubu) 

nejpozději do 20.2.2019. 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 je nevratné.      
 
       Ubytování:     Bude zajištěno pozvaným členům technického panelu a rozhodčím. 
 
       Úhrada nákladů: Členům technického panelu, pozvaným rozhodčím a funkcionářům 

budou hrazeny náklady dle platných směrnic ČKS. Všichni ostatní 
účastníci startují na vlastní náklady, popřípadě na náklady vysílající 
ZOJ. 

 

Technická ustanovení: 

Předpis:              Závod se řídí Pravidly krasobruslení platnými pro sportovní 
                             sezónu 2018/2019, ustanoveními tohoto rozpisu, organizačními  
                             směrnicemi pohárových soutěží ČKS. 
 
Rozsah závodu:  Nováčci mladší dívky        nar. po 1.7.2011 před 30.6.2012                       

      Nováčci starší dívky        nar. po 1.7.2010 před 30.6.2011 
                             Nováčci chlapci                 nar. po 1.7.2010 před 30.6.2012 
                             Žactvo nejmladší A,B        nar. po 1.7.2008 před 30.6.2010 
                             Žactvo mladší A,B             nar. po 1.7.2006 před 30.6.2008 
                             Žactvo A,B                        nar. po 1.7.2003 před 30.6.2008 
                             Juniorky,Junioři                 nar. po 1.7.1999 před 30.6.2006  
        Adult  B                              nar. před 30.6.2003 
 
Hodnocení:        Veřejné, ISU systém 
 
Podmínky účasti:  Potvrzení pořadatele o přijetí do závodu, úhrada startovného předem na  
                                účet pořadatele, za závodníky přijaté a pořadatelem potvrzené,  
                                Registrační průkaz a splnění příslušného testu, 2x vyplněný formulář  
                               „Plánované náplně programu“ 
  
Hudební doprovod:  K dispozici je CD přehrávač. CD s řádně označeným jménem    
                                   závodníka, ZOJ a kategorií závodníka. 
 
Účast v soutěži:  Závodníci, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem. V případě velkého  
                              počtu přihlášených závodníků do některé vypsané kategorie si pořadatel  
                              vyhrazuje právo upravit počet soutěžících na 24. V případě malého počtu  
                              přihlášených závodníků (min. 3 závodníci) do některé vypsané kategorie  
                              si pořadatel vyhrazuje právo tuto kategorii zrušit. 
  
Námitky: Lze podat písemně do 15-ti minut po skončení příslušné části závodu                       
             s vkladem 1.000,- Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch  
                        pořadatele. 
 
Prezentace  a losování :  
 

Prezentace závodníků bude zahájena 1 hod před zahájením závodu příslušné 
kategorie. Losování pro všechny kategorie se uskuteční ve čtvrtek dne 21.2.2018  



v 17:00 hod v Praze na ZS Hasa před kanceláří oddílu krasobruslení. Budou losováni 
pouze závodníci, kteří mají uhrazené startovné převodem na účet pořadatele.  

 
Startovní pořadí bude zveřejněno na www stránkách ČKS v souladu s platnou Organizační 
směrnicí pohárových soutěží ČKS. 
 
Vyhlášení výsledků:   Do 1 hodiny po ukončení příslušné kategorie v prostorách zimního  
                                     stadionu. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového rozpisu závodu vzhledem k 
počtu přihlášených závodníků v jednotlivých kategoriích. Je proto nutné 
sledovat informační tabuli, kde budou případné změny vyvěšeny. 

V průběhu závodu budou pořizovány fotografie a videozáznamy pro prezentaci 
pořadatele a závodu. 

 
                           
                                        Předběžný časový rozpis: 
 
 
 

Sobota   23.2. 2019  Malá cena USK Praha 
 
 
07:00                 Porada rozhodčích 
7:30 -                   Nováčci mladší dívky 

     Nováčci starší dívky 
                            Nováčci chlapci 
                            Žáci nejmladší A,B                          
                            Žačky nejmladší A 
                            Žačky nejmladší B                                                         
                            Žačky mladší A 
                            Žačky mladší B 
                            Žačky A 
                            Žačky B  
                            Žáci mladší A 
                            Žáci A 
                            Juniorky A                   

 -22:00   Adult B 
 
 

Časový rozpis je pouze orientační. Jednotlivé kategorie navazují bezprostředně 
na sebe. Upřesněný časový rozpis bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek. 
          

V Praze dne 10.1.2019 

Schvalovací doložka 

Identifikační číslo závodu: 2729 
Schváleno STK ČKS dne: 14.1.2019                                                  
Za  STK ČKS rozpis schválil : Evžen Milčinský v.r. 


