Figure Skating Club KOPŘIVNICE
Pořádá

Malou Cenu Města
Kopřivnice

Závod Poháru ČKS A,B

Kopřivnice

16.3.2019

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
POŘADATEL:

FSC Kopřivnice

DATUM KONÁNÍ:

16.3.2019

MÍSTO KONÁNÍ:

zimní stadion Kopřivnice

ŘEDITEL ZÁVODU:

Evžen Milčinský
tel.+420-602-768476, E-mail: evzen.milcinsky@atlas.cz

PŘIHLÁŠKY:

Jmenovité přihlášky s uvedením data narození zašlete nejpozději do
8.3.2019 na adresu fsc.koprivnice@email.cz

UBYTOVÁNÍ:

Bude zajištěno pouze pozvaným rozhodčím. Nabídka ubytování
v Kopřivnici zde: www.koprivnice.cz/index.php?id=ubytovanikoprivnice&idm=t

ÚHRADA NÁKLADU:

Pozvaným rozhodčím dle platných směrnic, ostatním účastníkům hradí
veškeré náklady vysílající organizace.

STARTOVNÉ:

Všechny kategorie 400,-Kč. Zálohu 50% uhradí kluby převodem na
účet FSC Kopřivnice č.ú. 1662941349/0800. Doplatek hotově při
prezentaci.

PREZENTACE:

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

LOSOVÁNÍ:

Pro všechny kategorie se uskuteční ve čtvrtek 14.3.2019 v 19,00 hod. na
zimním stadionu v Kopřivnici v místnosti č.53. Budou losováni pouze
závodníci, kteří mají uhrazenou zálohu startovného převodem na účet
pořadatele.
T E CH N I C K Á U S T A N O V E N Í

PŘEDPIS:

Závodí se dle Pravidel krasobruslení a ustanovení tohoto rozpisu.

ROZSAH ZÁVODU:

Pohár ČKS
ml.žačky - A
ml.žáci - A
nejml.žačky - A
nejml.žačky - B
nejml.žáci - A
nováčci starší dívky
nováčci mladší dívky

po 1.7.2006 před 30.6.2008
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 1.7.2008 před 30.6.2010
po 1.7.2010 před 30.6.2011
po 1.7.2011 před 30.6.2012

Přípravka I VJ
Přípravka II VJ
Přípravka prvky

bez omezení věku
po 1.7.2011
bez omezení věku

Přípravka prvky - bez věkového omezení
Požadované prvky - stromeček vpřed a vzad, překládání vpřed a vzad,
vozíček (jízda v dřepu na jedné noze), holubička, pirueta = bez hudby!!!
VOLNÁ JÍZDA:

dle pravidel pro sezónu 2018/2019

Náplň přípravka VJ hodnocena ISU SH
délka volné jízdy: max 2,5min.
-

maximálně 4 skokové prvky, v rámci kterých mohou být předvedeny maximálně 2 kombinace
(kombinace může obsahovat maximálně 2 skoky)
maximálně 2 různé piruety:
maximálně jedna choreografická sekvence / kroková sekvence s pevně stanovenou hodnotou
choreografická sekvence musí pokrývat minimálně 2/3 ledové plochy

Hodnocení programů
Nejvyšší možná dosažitelná úroveň obtížnosti L 1 podle pravidel ISU. Případné další předvedené
charakteristiky zvyšující obtížnost budou technickým sborem ignorovány.
Rozhodčí hodnotí následující programové komponenty:
bruslařské dovednosti
předvedení
Faktor pro programové komponenty: 2.5
HUDBA:

kazetový magnetofon + CD přehrávač

BODOVÁNÍ:

ISU SH

PODMÍNKY ÚČASTI:

Potvrzení pořadatele o přijetí do závodu. Úhrada zálohy startovného
předem na účet. Vysílající kluby uhradí zálohu startovného ve výši 50%
na účet pořádajícího FSC Kopřivnice č.ú. 1662941349/0800 za
závodníky přijaté a potvrzené pořadatelem. Záloha musí být připsána
na účtu pořadatele nejpozději do 14.3.2018.
Za platnost lékařské prohlídky a splnění příslušného testu zodpovídá u
závodníků vysílající klub.

NÁMITKY:

Lze podat do 15 min. po skončení příslušné části závodu řediteli závodu
s vkladem 1000,-Kč.

UPOZORNĚNÍ:

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu, proto je nutné, aby
vedoucí výprav sledovali informační tabuli.

ČASOVÝ PROGRAM
09,00 – 10,30
10,45 – 12,00
12,15 – 12,45
12,45 – 13,00
13,00 – 13,30
13,45 – 13,50
13,50 – 16,00
16,15 – 17,15
17,30 – 18,00
18,00 – 19,00

VJ Nováčci mladší dívky
VJ Nováčci starší dívky
VJ přípravka I
VJ přípravka II
přípravka prvky
VJ Nejmladší žáci A
VJ Nejmladší žačky B
VJ Nejmladší žačky A
VJ Mladší žáci A
VJ Mladší žačky A

Vyhlášení výsledků bude mimo ledovou plochu po skončení dané kategorie.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Schvalovací doložka:
rozpis byl schválen STK ČKS dne: 6.2.2019
pod identifikačním číslem IČZ: 2735

V Kopřivnici dne 5.2.2019

Evžen Milčinský v.r.

Evžen Milčinský
prezident klubu

