Velká cena města Prostějova v krasobruslení
a Přebor Olomouckého kraje

závod je pořádán v rámci Poháru ČKS v těchto kategoriích: Žačka A,B; Žáci A; Žačka ml. B;
Žačka nejml. A,B; Nováček starší; Adult B
A / Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:
Datum konání:
Místo konání:

KRASO-bruslení Prostějov z.s.
30. března 2019 (sobota)
Zimní stadion Prostějov, Za Kosteleckou 1, 796 01 Prostějov

Ředitel závodu:

Vladimíra Hejčíková, Dolní ul. 6, 796 01 Prostějov, tel: +420723535808, e-mail:
jindrichhejcik@seznam.cz

Kancelář závodu: kancelář bude po celou dobu závodu na ZS,
kontaktní osoba: Monika Tanečková, tel. +420775979752, kraso.monika@gmail.com
Přihlášky:

http://competitioncz.php5.cz/zavody/index.php
(rozkliknout sezóna 2018/2019 a dále kliknout na název Velká cena města
Prostějova (30.3.2019)
Přihlašování je aktivní od 21.1.2019 do 24.3.2019, do 27.3.2019 je možné přihlášku
editovat.

Ubytování:

Nebude zajišťováno. V případě potřeby je možné se ubytovat v Motelu Gól přímo u
zimního stadionu. Rezervace ubytování na tel. č. 582 351 422.

Úhrada nákladů: Pozvaným činovníkům a rozhodčím dle Směrnice ČKS, závodníci startují na vlastní
náklady, případně na náklady vysílající ZOJ.
Prezence:

Prezence začíná 60min před a končí pro každou kategorii 20min před zahájením
závodu dané kategorie.

Losování:

Losování proběhne pro všechny kategorie ve čtvrtek 28.3.2019 v 17h na ZS
Prostějov. Do losování budou zařazeni všichni závodníci, kteří budou mít uhrazené
startovné převodem na účet pořadatele.

Startovné:

Pro kategorie ČKS 450,-Kč, pro kategorie Společně s potvrzením o přijatých
závodnících obdrží vysílající klub tabulku na souhrnnou částku za startovné všech
závodníků daného klubu. Úhrada startovného musí být připsána na č.ú. pořadatele
2599639001/5500 do 27.3.2018 do 20h. Přihláška k závodu je závazná, startovné
nevratné.

B / Technická ustanovení:
Předpis:

Závodí se dle Pravidel krasobruslení pro rok 2018/19, ustanovení tohoto rozpisu
organizačních směrnic pohárových soutěží ČKS.

Rozsah závodu:

Pohár ČKS v těchto kategoriích:
Žačky A,B, Žačky mladší B, Žáci A, Žačky nejmladší A,B, Nováčci st. dívky, adult B

Startující:

Všichni přihlášení, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem, max. počet pro každou
kategorii je 30 závodníků. V případě velkého počtu přihlášených závodníků do
některé vypsané kategorie si pořadatel vyhrazuje právo upravit počet soutěžících na
30. V případě malého počtu přihlášených závodníků do některé vypsané kategorie si
pořadatel vyhrazuje právo tuto kategorii zrušit. V případě nemožnosti vše stihnout
v časovém plánu si pořadatel vyhrazuje právo některou kategorii zrušit.

Podmínky účasti: Registrační průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny. Za platnost lékařské prohlídky
závodníka zodpovídá vysílající klub.
Specifikace soutěží: Náplň a délka volné jízdy dle Pravidel krasobruslení pro sezónu 2018/2019
Programová náplň: odevzdá ve dvou výtiscích při prezenci podepsané závodníkem.
Hudební doprovod: Prosíme o zaslání hudeb předem na e-mail: krasobrusleni@volny.cz, nejpozději do
27. 3. 2019!!! K dispozici je CD přehrávač. CD musí být zřetelně označeny jménem
závodníka, názvem oddílu a kategorií.
Časový harmonogram:
Sobota 30/3 2019 7:30-9:00
9:15-11:15
11:15-12:45
12:45-13:15
13:30-15:15
15:30-16:30
16:30-17:00
17:15-19:30
19:30-20:30

Nováčci st. dívky
Žačky nejmladší A
Žačky nejmladší B
exhibice
Žačky mladší B
Žačky B
Žáci A
žačky A
adult B

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Hodnocení:

Veřejné, soutěž ČKS systémem „ISU

Námitky:

Lze podat písemně do 15 minut po skončení příslušné části závodu s vkladem 1000,Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele.

Vyhlášení výsledků: Mimo ledovou plochu do 45 minut po ukončení soutěže.
V Prostějově dne 10.1.2019
Vladimíra Hejčíková
ředitel závodu

ZÁVĚREČNÁ
Schvalovací doložka:
rozpis byl schválen STK ČKS dne: 21.1.2019
pod identifikačním číslem IČZ : 2731

USTANOVENÍ
Evžen Milčinský v.r.

