
 

 

 SKK Ostrov pořádá 

V. ročník závodu O pohár města Ostrov 
 
 
 

Závod podporuje: 

 
  
 
 
Závod se koná v rámci Poháru ČKS A, B pro kategorie: 
Nováčci mladší, Nováčci starší, Nováčci chlapci, Žačky nejmladší A,B, Žačky mladší A,B, Žačky A,B,  
Adult A,B 
 
 
Mezioddílový závod pro kategorie: 
Cvrček C2, Benjamin B1, Kadet A1, Nováčci starší C 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

I. Všeobecná ustanovení 
 

 
 
Pořadatel:              SKK Ostrov,z.s., Vančurova 1437, 363 01 Ostrov 
                                  
Datum konání:   23. 3. 2019 
 
Místo konání:            Zimní stadion v Ostrově, Vančurova 1437, 363 01 Ostrov 
 
Ředitel závodu:         Zuzana Hejhalová, e-mail: skkostrov@email.cz 
 
Sekretář závodu:      Stanislav Zupko, e-mail: skkostrov@email.cz 
 
Přihlášky:                  Jmenovité přihlášky s datem narození, registračním číslem, přesným           

 názvem kategorie zašlete nejpozději do 16. 3. 2019 na adresu ředitele  
                                    závodu skkostrov@email.cz . Uveďte kontaktní a fakturační údaje    
                                    klubu. 
 
Startovné:                  450,- Kč všechny kategorie. Společně s potvrzením o přijatých závodnících  
                                    obdrží vysílající klub souhrnnou částku za startovné všech závodníků daného 
                                    klubu a pokyny k platbě. 
                                    Úhrada startovného musí být připsaná na číslo účtu pořadatele  
                                    107-3042670217/0100 do 20. 3. 2019 
                                    Přihláška do závodu je závazná, startovné je nevratné. 
 
Úhrada nákladů:       Pozvaným rozhodčím a technickému panelu dle platných směrnic ČKS. 
 
Losování:                    Losování proběhne 21. 3. 2019  v 15:00 hodin  na  Zimním stadionu v Ostrově 
                                     v  šatně klubu. Budou losováni pouze závodníci, kteří mají uhrazené startovné 
                                     na účet pořádajícího klubu.             
                       
                                     
Prezentace:                Pohár ČKS: bude zahájena 1 hodinu před zahájením závodu příslušné kategorie  
                                    Mezioddílový závod: končí 45 minut před začátkem kategorie 
 
Vyhlášení:              Vyhlášení výsledků mimo ledovou  plochu cca do 1 hodiny od skončení  kategorie,     
                                    čas bude vyvěšen společně s výsledkovou listinou. 
 
 
Ubytování:              Bude zajištěno pouze pozvaným rozhodčím a technickému panelu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



II. Technická ustanovení 
 

 
Předpis:                 Soutěže se řídí Pravidly krasobruslení platnými pro sportovní sezónu 2018/2019, dále   
                                ustanovením tohoto rozpisu a Organizační směrnicí pohárových soutěží ČKS. 
 
Rozsah závodu:     
      
Závod je pořádán v rámci Poháru ČKS v těchto kategoriích: 
 

 Nováčci mladší nar. po 1.7.2011 před 30.6.2012 
 Nováčci starší nar. po 01.07.2010 do 30.06.2011 
 Žačky nejmladší A,B nar. po 01.07.2008 do 30.06.2010 
 Žačky mladší A,B nar. po 1.7.2006 před 30.6.2008 
 Žačky A,B nar. po 1.7.2003 před 30.6.2008 
 Adult A,B nar. před 30.6.2003 

 
Mezioddílový závod: 
 

 Cvrček C2 
 Benjamin B1 
 Kadet A1 
 Nováčci starší C nar. po 01.07.2010 do 30.06.2011 

  
Hodnocení:                    Pohár ČKS – ISU SH 
                                       Mezioddílový závod – OBO systém 
 
Volná jízda Poháru ČKS: - dle pravidel krasobruslení pro sezónu 2018/2019 
Volná jízda Mezioddílového závodu: - dle pravidel krasobruslení a projektu Bruslička pro sezónu   
                                                                 2018/2019                                        
 
Hudební doprovody:   Soubor s hudebním doprovodem zašlete na adresu skkostrov@email.cz 
                                       (Název souboru musí být bez diakritiky označen následovně:  
                                       prijmeni_jmeno_kategorie_klub_VJmp3 ) 
                                        
Plánovaná náplň programů:   Soubor „Plánovaná náplň programů“ zašlete na adresu skkostrov@email.cz     
                                                   (Název souboru musí být bez diakritiky označen následovně:                 
                                                   prijmeni_jmeno_kategorie_klub )   
 
                                                              
Podmínky účasti:  
   

 Potvrzení pořadatele o účasti do závodu 
 Úhrada startovného předem na účet, nejpozději do 20. 3 .2019 
 Registrační průkaz - Pohár ČKS a Nováčci starší C 
 Průkaz pojištěnce  - Mezioddílový závod 
 Zaslaný formulář „Plánovaná náplň programů“ 
 Zaslaná hudba ve formátu mp3 
 Souhlas se zpracováním osobních údajů dle „GDPR“ – zodpovídá vysílající klub 
 Za platnost lékařské prohlídky zodpovídá vysílající klub 

 
 
 
 



 
 
Námitky:     Lze podat do 15-ti minut po ukončení příslušné části soutěže s vkladem 1 000,-- Kč. 
                     Při zamítnutí vklad propadá ve prospěch pořadatele. 
 
 
Ceny:     Vyhlášení výsledků bude po ukončení kategorií mimo ledovou plochu cca do 1 hodiny  
  (upřesněno v upraveném časovém rozpisu). První tři z každé kategorie obdrží věcné ceny a  
  medaile, ostatní závodníci obdrží drobné upomínkové předměty, všichni účastníci obdrží  
  diplomy.    
 
 
Upozornění:  Z časových důvodů si pořadatel vyhrazuje právo zrušení kategorie, popř. omezení počtu  
                        závodníků v kategorii! 
 
 
Schvalovací doložka: 
rozpis byl schválen STK ČKS dne: 20.2.2019     Evžen Milčinský v.r. 
pod identifikačním číslem IČZ: 2736 
 

Předběžný časový rozpis 
 

8:00               Kadet A1 
                      Benjamin B1 
                      Cvrček C2 
                      Nováčci starší C 
                      Nováčci mladší 
                      Nováčci starší 
                      Nováčci chlapci 
 až                 Žačky nejmladší B 
                      Žačky nejmladší A 
                      Žačky B 
                      Žačky A 
                      Žačky mladší B 
                      Žačky mladší A 
                      Adult A 
20:00             Adult B   
    
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      


