
Krasobruslařský  klub 

TJ Kraso Náchod 

 
vás srdečně zve na VELKOU CENU města  Náchoda v krasobruslení pro rok 2019, 

která se koná jako soutěž ČP ČKS v kategoriích: 
 

žačky, mladší žačky, nejmladší žačky, starší nováčci dívky, 
mladší nováčci dívky, nováčci chlapci. 

 

ROZPIS 

         A.    Všeobecná ustanovení: 

Pořadatel:     TJ  Kraso Náchod 

Datum konání: 2.  -  3.  2.  2019 

Místo konání: Zimní stadion Náchod 
Na strži 1579 
547 01 Náchod 

 
       Ředitel soutěže: Alena Demartini 

mobil:  608 183 313 
e-mail: demartini.alena@seznam.cz 

 
       Sekretář soutěže: František Blaťák,  

mobil:  602 770 660 
e-mail:  f.blatak@volny.cz 

 
Přihlášky:  Jmenovité přihlášky potvrzené klubem s uvedením data narození, kategorie a registračním 

číslem zašlete nejpozději do 23. 1. 2019 na email sekretáře soutěže. 
  
       Ubytování:   Bude zajištěno pouze pozvaným rozhodčím na ZS v Náchodě. 
                                            

Nabídka na ubytování v Náchodě: 
                                           Hotel Zimní stadion Náchod, Na strži 1795, 547 01 Náchod. Mobil: 725 084 060, 
                                                                                              mail: hotelzs@centrum.cz 
 
                                           Hotel ELKO, Českých Bratří 498, 547 01 Náchod. Mobil: 777 175 638,  
                                                                                              mail:  info@elkohotel.cz 



      Úhrada nákladů:       Náklady jsou hrazeny pouze pozvaným rozhodčím dle směrnic ČKS. 
       
 
      Prezentace:     Pro všechny kategorie začíná 1 hod. před zahájením závodu dané kategorie na ZS.  
       
 
      Startovné:                  450,- Kč         Kategorie jen s VJ   (ml. žačky, nejml. žačky, starší nováčci  dívky,  
                                                                  mladší nováčci dívky, nováčci chlapci), 
                                        500,- Kč         Kategorie s KP a VJ   (žačky). 
 
      Úhrada startovného: Předem převodem na účet TJ Kraso Náchod (č.ú.:  246974905/0300 )                    
                                            nejpozději do 29. 1. 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. 
 
     Losování:   Pro všechny kategorie proběhne ve středu 30. 1. 2019  v 18,00 hod. v šatně rozhodčích  

                             na ZS v Náchodě. Budou losováni pouze závodníci, kteří mají uhrazeno startovné převodem    
                             na účet pořadatele. Startovní pořadí bude zveřejněno na webových stránkách ČKS v souladu  

                                           s platnou Organizační směrnicí pohárových soutěží ČKS.  
 
                                           Losování volných jízd se uskuteční vždy 30 min. po dojetí KP dané kategorie.  
 
     Podmínky účasti:    Při prezentaci předloží závodník registrační průkaz. 

Hudbu na CD nosičích s označení jména, kategorie a ZOJ. 
Vyplněný formulář „Plánovaná náplň programů“ zaslat e-mailem do 23. 1. 2019   
na mailovou adresu sekretáře závodu. 

                                      
      Úhrada nákladů:      Náklady jsou hrazeny pouze pozvaným rozhodčím dle směrnic ČKS.  
                                 

   
 

 B.  Technická ustanovení 
 
       Předpis:  Závodí se dle „Pravidel krasobruslení platných v ČR pro sezonu 2018/2019“, 
                                           ustanovení tohoto rozpisu a Organizačních směrnic pohárových ČKS. 
 
       Hodnocení:     Soutěž bude hodnocena ISU systémem hodnocení. 
 
       Rozsah soutěže:       -      nováčci chlapci                        nar. po 1.7. 2010 do 30.6. 2012 

- mladší nováčci dívky              nar. po 1.7. 2011 do 30.6. 2012 
- starší nováčci dívky                nar. po 1.7. 2010 do 30.6. 2011 
- nejmladší žačky                       nar. po 1.7. 2008 do 30.6. 2010, test č. 4 (bílá) 
- mladší žačky                            nar. po 1.7. 2006 do 30.6. 2008, test č. 5 (bílá) 
- žačky                                         nar. po 1.7. 2003 do 30.6. 2008, test č. 6 (bílá) 

 
       Krátký program:      Dle platných pravidel pro sezónu 2018/2019. 
 
       Volná jízda:               Dle platných pravidel pro sezónu 2018/2019. 
        
       Podmínky účasti: Závodníci, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem  a bylo uhrazeno startovné 
   předem na účet pořadatele.  
                                           Vyplněný formulář „Plánované náplně programu“ byl zaslán na mail sekretáře soutěže.  
                                           Hudební nahrávky na CD nosičích odevzdat při prezentaci. 
                                           Za platnost lékařské prohlídky a splnění příslušného testu výkonnosti zodpovídá  
                                           u  závodníků vysílající klub. 
 
      



       Hudební doprovod: Hudbu na CD nosičích s označením jména, kategorie a ZOJ. 
K reprodukci hudebního doprovodu je k dispozici CD přehrávač. 

 
       Námitky:  Lze podat dle Pravidel krasobruslení pro sezonu 2018/2019 řediteli soutěže  
   nejpozději do 15 min. po skončení příslušné části soutěže s vkladem 1.000,- Kč. 
 
       Upozornění:             Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu. Je nutno sledovat 
                                          Informační tabuli. 

 
 

Předběžný časový plán VC Náchoda:           
 
        VC Náchoda navazuje na ukončení MČR juniorů, které probíhá v Náchodě ve dnech 1. – 2.  2. 2019 
        a podle toho  bude upraven začátek VC, proto sledujte upřesněný časový program, který bude  
        včas vydán na stránkách ČKS.                            
         

Sobota  2.  2.  2019: 
      
15,00  -  16,30 hod.                          – nováčci dívky – mladší 
16,45  -  18,15 hod.                          – nováčci dívky – starší 
18,30  -  22,00 hod.                           - nejmladší žačky               
 
Neděle  3.  2. 2019:   
 
07,00 – 07,30 hod.                           - nováčci chlapci 
08,30 – 12,00 hod.                           - KP žačky 
12,00 – 12,30 hod.                           - oběd 
12,30 – 15,00 hod.                           - VJ mladší žačky 
15,15 -  19,00 hod.                          - VJ žačky 
 
Vyhlášení výsledků bude mimo ledovou plochu po skončení každé kategorie. 
 

      C: Závěrečná ustanovení: 
 
          Schvalovací doložka:   
           Rozpis byl schválen STK ČKS dne: 11.12.2018  
           Identifikační číslo IČZ: 2722                             
           Evžen Milčinský, v.r. , předseda STK ČKS 
            

 
 
Mgr. František BLAŤÁK, v.r.                                                                      Alena  DEMARTINI, v.r. 
       sekretář závodu                                                                                       ředitelka závodu 

 
            
           V Náchodě dne 11. 12. 2018     


