Pořádá Vánoční závod
XVIII. ročník „Chomutovská brusle“
15.12. 2018

ZÁVOD JE POŘÁDÁN V RÁMCI POHÁRU ČKS-C a ČKS-Adult V TĚCHTO
KATEGORIÍCH:
Nováčci mladší dívky, Ţactvo nejmladší C, Ţactvo mladší C, Ţactvo C, Adult A + B
Mezioddílový závod pro kategorie: Přípravka bez omezení věku I., přípravka II.,
přípravka III., přípravka IV., Ţačky nejmladší A, Nováčci starší
Projekt bruslička pro kategorie: Cvrčerk 1, Cvrček 2, Benjamín 1, Benjamín 2

ROZPIS XVIII. ROČNÍKU CHOMUTOVSKÉ BRUSLE

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

POŘADATEL:

KRASOBRUSLAŘSKÝ KLUB CHOMUTOV, z.s.

DATUM KONÁNÍ:

15. prosince 2018

MÍSTO KONÁNÍ:

ZIMNÍ STADION– Rocknet Aréna Chomutov
Mostecká 5773, 430 01 Chomutov

ŘEDITELKA ZÁVODU:

Martina Mašková tel. 775 22 99 62
e-mail: kkchomutov@seznam.cz

SEKRETÁŘKA ZÁVODU: Monika Vršitá, tel.: 774 230 376
e-mail:kkchomutov@seznam.cz
KANCELÁŘ ZÁVODU:

V průběhu závodů na Zimním stadionu v Chomutově

STARTOVNÉ:

450,- Kč všechny kategorie
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.
Úhrada startovného musí být připsaná na číslo účtu pořadatele
7707780217/0100 do 12.12.2018.

PŘIHLÁŠKY:

Jmenovité přihlášky potvrzené klubem s uvedením data narození,
kategorie a registračním číslem závodníka (registrační číslo závodníka
pouze v případě závodu v rámci ČKS), zašlete nejpozději do
6.12.2018 na emailovou adresu ředitelky závodu.
Uveďte prosím emailovou adresu klubu, na kterou má být vedena
korespondence.
Případné změny v nominaci nebo odhlášení provádějte na emailovou
adresu ředitelky závodu.

ÚHRADA NÁKLADŮ:

Pozvaným rozhodčím, členům technického panelu dle platných
směrnic ČKS

PREZENTACE:

Minimálně 45 min před samotným závodem dané kategorie.
U prezentace je nutno odevzdat řádně označené CD.

LOSOVÁNÍ:

Losování proběhne ve čtvrtek dne 13.12.2018 od 17:00 na ZS
v Chomutově. V pátek 14.12.2018 bude přihlášeným klubům rozeslán
časový plán závodu a startovní pořadí přihlášených závodníků.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
PŘEDPIS:

ROZSAH ZÁVODU:

Závodí se podle platných pravidel krasobruslení platných pro sezónu
2018/2019, ustanovení tohoto rozpisu a Organizační směrnice pro
pořádání pohárových soutěží ČKS.

Závod je pořádán v rámci Poháru ČKS-C a ĆKS Adult v těchto
kategoriích:
Adult A+B
narozeni před 30.06.2003
Ţačky C
po 1.7.2003 do 30.6.2008
Ţačky mladší C
po 1.7.2006 do 30.6.2008
Ţačky nejmladší C po 1.7.2008 do 30.6.2010
Nováčci mladší dívky po 1.7.2011 do 30.6.2012
Mezioddílový závod ČKS-A:
Ţačky nejmladší A po 1.7.2008 do 30.6.2010
Nováčci starší dívky po 1.7.2010 do 30.6.2011
Mezioddílový závod přípravek:
Přípravka I dívky a chlapci - nar. bez omezení věku
Přípravka II dívky a chlapci - nar. po 1.7.2012
Přípravka III dívky a chlapci - nar. po 1.7.2013
Přípravka IV dívky a chlapci – nar. po 1.1.2015
Projekt bruslička:
Cvrček 1
Cvrček 2
Benjamín 1
Benjamín 2
http://www.projekt-bruslicka.estranky.cz

Přípravka I :dle přiloţeného rozpisu
(pro začínající závodníky bez omezení věku )

ilustrační obrázek

Vysvětlivky:
1. stromeček
2. šourák
3. překládání vpřed vpravo
4. překládání vpřed vlevo
5. brzda pluhem
6. stromeček
7. čáp
8. holubička vpřed na kruhu
9. čápová pirueta
10. úklona

Ze středu kluziště stromečkem vpřed rozjezd k modré čáře a letadlem („šourákem “) vpřed k
brankovišti. Následuje překládání vpřed po kruhu v libovolném směru. Po objetí celého kruhu
pokračovat v překládání vpřed po druhém kruhu, na brankovišti zabrzdit pluhem. Od
brankoviště k modré čáře rozjezd stromečkem vpřed a následně čáp na libovolné noze. Na
středovém kruhu holubička provedena po oblouku (nájezd na kruh z libovolné strany). Poté
následuje čápová pirueta (může být i bez nájezdu) a úklona.

Přípravka II:

stromeček, buřtíky vpřed, buřtíky vzad, vozíček na jedné noze, čáp

Přípravka III:

stromeček, buřtíky vpřed, vozíček na jedné nebo dvou nohách, čáp

Přípravka IV:

buřtíky vpřed, vozíček na dvou nohách, čáp

Projekt Bruslička

dle platných pravidel projektu Bruslička 2018-2019

HODNOCENÍ:

OBO

PODMÍNKY ÚČASTI:

Registrační průkaz s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší 12
měsíců. U mezioddílového závodu a projektu bruslička bez
registračního průkazu, stačí průkaz zdravotní pojišťovny.
Za platnost lékařské prohlídky zodpovídá vysílající klub.

STARTUJÍ:

Závodníci, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem a bylo uhrazeno
startovné. Při vyšším počtu přihlášených závodníků si pořadatel
vyhrazuje právo redukce.

HUDEBNÍ DOPROVOD:

K dispozici je CD přehrávač (nahrávka nesmí být v MP3 formátu).
CD audio se odevzdává při prezentaci a musí být řádně a čitelně
označeno – jméno a příjmení závodníka, kategorie a název klubu.

NÁMITKY A PROTESTY: Lze podat do 15 minut po skončení příslušné části závodu s vkladem
Kč 1.000,--, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele
CENY POHÁRU ČKS :

První tři z každé kategorie obdrží medaile a poháry. Všichni
účastníci závodu obdrží diplomy a drobné věcné ceny.

CENY MEZIODDÍLOVÝ ZÁVOD a BRUSLIČKA:
První tři z každé kategorie obdrží medaile a poháry. Všichni účastníci
obdrží diplomy a drobné věcné ceny.
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: Mimo ledovou plochu do 45 minut po skončení příslušné
kategorie v prostorách ZS.

Martina Mašková
ředitel závodu

