
Oddíl krasobruslení USK Praha 
 
 

  
 
 

 pořádá 

Velkou cenu USK Praha 
 
                                                

Závod se koná v rámci Českého poháru pro kategorie: 
 juniorky, junioři, žactvo, mladší žactvo, nejmladší žactvo 

 
 
Všeobecná ustanovení 
 
 
Pořadatel:   Oddíl krasobruslení USK Praha                               

www.krasobrusleniusk.cz 
 
Datum konání:  30.11. - 1.12.2019 
 
Místo konání:  Zimní stadion Hasa, Sámova 1, Praha 10 
  
Ředitel závodu:   Michal Cach, tel.: 736612808, E-mail: kraso.usk@gmail.com 
    
Sekretář závodu:   Dagmar Tůmová,  tel.: 736772897  
   E-mail: kraso.usk@gmail.com 
                                  
Přihlášky:  http:// http://competitioncz.php5.cz/zavody/index.php 



Přihlašování závodníků je aktivní od 23.10.2019 do 20.11.2019 
 
Ubytování:  Bude zajištěno pozvaným členům technického panelu a 

rozhodčím.  
 
Úhrada nákladů:  Členům technického panelu, pozvaným rozhodčím                         

a funkcionářům budou hrazeny náklady dle platných směrnic 
ČKS. Všichni ostatní účastníci startují na vlastní náklady, 
popřípadě na náklady vysílající ZOJ. 

 
 
Startovné:            500,- Kč  - pro všechny kategorie 
                     
Startovné musí být uhrazeno nejpozději do úterý 26.11.2019 na účet USK Praha 
1922390329/0800, V.S. 184. Společně s potvrzením o přijatých závodnících obdrží 
vysílající klub po termínu uzavření přihlášek souhrnnou částku za startovné všech 
závodníků daného klubu a pokyny k platbě. 
 

 
Prezentace závodníků:  zahájena 1 hod před zahájením závodu příslušné 

kategorie na ZS Hasa. 
 
Losování: Proběhne počítačovým systémem v souladu s platnou Organizační 

směrnicí pohárových soutěží ČKS. Vylosováni budou pouze potvrzení 
závodníci s uhrazeným startovným, zaslanou hudbou a formulářem 
plánované náplně programů. Startovní pořadí bude zveřejněno na 
webových stránkách ČKS v souladu s platnou Organizační směrnicí 
pohárových soutěží ČKS.  

 
. 
  
Vyhlášení výsledků: do 1 hodiny po ukončení příslušné kategorie v prostorách ZS 
 
 
Technická ustanovení 
 
Předpis:  Závod se řídí Pravidly krasobruslení platnými pro sportovní 
                              sezónu 2019/2020, ustanoveními tohoto rozpisu a Organizační 
                               směrnicí pohárových soutěží ČKS.  
 
Rozsah závodu:     Seniorky 
   juniorky, junioři     po 1.7.2000 před 30.6.2006 (test 7, bílá)  
                                žačky, žáci     po 1.7.2004 před 30.6.2009 (test 6, bílá)  
                                ml.žačky, ml.žáci   po 1.7.2007 před 30.6.2009 (test 5, bílá)       
                             nejml.žactvo  po 1.7.2009 před 30.6.2011 (test 4, bílá)    
                                                
  
Věkové hranice, náplň a délka programů dle Pravidel pro krasobruslení platných pro 
ČR.                                                                          
 



Hodnocení:   veřejné -  ISU systém 
 
Startují:   Závodníci, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem. 
 
Podmínky účasti:  Registrační průkaz,  

Zaslaný formulář plánované náplně programů (viz bod níže),  
Zaslaná hudba dopředu (viz bod níže „hudební doprovod“) – 
bude kontrolováno pořadatelem. 
Lékařská prohlídka (ne starší 12 měsíců), splněný příslušný test, 
udělený souhlas se zpracováním osobních údajů dle "GDPR" – 
zodpovídá vysílající klub  

  
Hudební doprovod: Hudbu ve formátu mp3 zašlete nejpozději do úterý 26.11.2019 
na: https://forms.gle/LEDQyZERxSq5Q7ds6 
 
Plánovaná náplň programu: Formulář ke stažení naleznete na  

https://www.czechskating.org/dokumenty/formulare/2. 
Závodníkem vyplněný a podepsaný formulář bude 
zaslán elektronicky, dopředu společně s hudbou, 
nejpozději do 26.11.2019 na totožnou stránku jako 
hudební doprovod 
  

Námitky:  Lze podat písemně do 15-ti minut po skončení příslušné části                              
závodu řediteli závodu s vkladem 1.000,- Kč, který v případě 
zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele. 

 
 
Výsledky: Budou publikovány na internetových stránkách ČKS ww.czechskating.org. 
 
Zvláštní upozornění: Pořadatelé si vyhrazují právo změny časového programu, 
proto je nutné sledovat informační tabuli, kde budou případné změny vyvěšeny. 
Závod bude přenášen prostřednictvím online televize, v průběhu závodu budou 
pořizovány fotografie a videozáznamy pro prezentaci pořadatele a závodu. 
 
GDPR: Pro potřeby pořádání závodu, bude USK Praha, oddíl krasobruslení, Na 
Folimance 2490/2, 120 00 Praha 2, IČO: 00531839 z důvodů oprávněných zájmů 
správce a pořadatele závodu, zpracovávat osobní údaje jednotlivých účastníků. 
Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu: Jméno závodníka, příjmení závodníka, 
oddíl závodníka, datum narození, výsledky, reg. číslo, test výkonnosti. Výše uvedené 
osobní údaje budou z důvodu evidence závodníků předány Českému 
krasobruslařskému svazu, z.s. Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných 
osobních údajů, případně vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u 
Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
 
V Praze dne 17.10.2019 
 
Schvalovací doložka 
Identifikační číslo závodu: 2809 
Schváleno STK ČKS dne:    23.10.2019 
Za  STK ČKS rozpis schválil :  Evžen Milčinský v.r. 



 
Velká cena USK Praha 
30.11.2019 -1.12.2019 

 
 

Předběžný časový rozpis 
 
 

 
 
Sobota 30/11/2019  

6:30 7:00 Porada 
rozhodčích 

7:00 7:50 Nejmladší žáci 

7:50 11:40 Žačky KP 

11:40 12:15 Oběd 

12:15 12:30 Seniorky KP 

12:30 16:05 Nejmladší 
žačky 

16:05 20:45 Žačky VJ 

20:45 21:35 Mladší žáci 

21:35 22:00 Seniorky VJ 

   

Neděle 1/12/2019  

7:00 7:45 Žáci KP 

7:45 8:45 Junioři KP 

8:45 10:30 Juniorky KP 

10:30 11:30 Žáci VP 

11:30 12:00 Oběd 

12:00 13:00 Junioři VP 

13:00 17:45 Mladší žačky 

17:45 19:50 Juniorky VP 

 


