
 
 

ODDÍL KRASO BŘECLAV 
pořádá 

 
 
 
 

 
 
 

XXXI. ročník 
Břeclavské ceny v krasobruslení 

 
Závod se koná v rámci Českého poháru v kategoriích:  

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

 
 
 

I. VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ 
 
Pořadatel: KRASO Břeclav, z.s. 
 

Místo konání:   Zimní stadion, Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav 
 
Datum závodu: 1. a 2. února 2020 
 
Ředitel závodu: Jana Kiliánová, 
 J. Moláka 3108/1, 690 03 Břeclav 
 E – mail: krnavkovaj@seznam.cz 
  
Organizační pracovník: Jan Stöhr,  
 Jiráskova 30, 690 02 Břeclav 
 telefon domů:  519 371 573 
 mobil: +420 724 932 373   
 E - mail: janstohr@o2active.cz  
 
Přihlášky: Přihlašování prostřednictvím Google formuláře přes následující odkaz:   
 https://forms.gle/BqKCHt3WjpbLihe37 nejpozději do 24. 1. 2020. 
 Telefonické dotazy na telefonním čísle: p. Blanka Říhová tel. 775 245 381 nebo 
 na e-mail: krasobreclav@email.cz 
 V případě velkého počtu závodníků si pořadatel vyhrazuje právo 
 případné redukce počtu závodníků. 
 
Ubytování:  Hotel na zimním stadionu http://www.ubytovani-restaurace-breclav.cz/ 
   



Startovné: 500,- Kč pro všechny kategorie 
 Úhrada startovného – předem převodem na bankovní účet KRASO 
Břeclav (č.ú.: 208 988 708/0300), nejpozději do 24. 1. 2020. 

  
Prezentace:  Pro všechny kategorie vždy 60 minut před začátkem příslušné kategorie na ZS. 
  
Losování: Losování proběhne počítačovým systémem v souladu s platnou Organizační 

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

    
Podmínky účasti: Potvrzení pořadatele o přijetí do závodu. Úhrada startovného předem na účet. 
 Za platnost lékařské prohlídky a udělený souhlas se zpracováním osobních 
 údajů dle "GDPR"  zodpovídá u závodníků vysílající klub.  
 
Úhrada nákladů: Členům technického panelu, pozvaným rozhodčím a funkcionářům dle platných 
 směrnic, ostatním účastníkům vysílající organizace. 
 

 
II. TECHNICKÁ  USTANOVENÍ 

 
Předpis: Soutěže se řídí Pravidly krasobruslení platnými pro sportovní sezónu 
 2019/2020, dále ustanoveními tohoto rozpisu a Organizační směrnicí 
 pohárových soutěží ČKS. 
 
Startující: Všichni přihlášení závodníci, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem.   
 
Rozsah závodu:  žačky, žáci   po 1. 7. 2004 před 30. 6. 2009, test č. 6 bílá 
                                mladší žačky, žáci       po 1. 7. 2007 před 30. 6. 2009, test č. 5 bílá 
                                  nejmladší žačky, žáci    po 1. 7. 2009 před 30. 6. 2011, test č. 4 bílá  
  starší nováčci dívky   po 1.7.2011 a před 30.6.2012 
  nováčci chlapci    po 1.7.2011 a před 30.6.2013  
  mladší nováčci dívky   po 1.7.2012 a před 30.6.2013  
                                                   
Volná jízda: dle pravidel pro sezónu 2019/2020 pro jednotlivé kategorie. 
  
Hudba a plánovaná náplň: Vše zaslat nejpozději do 29. 1. 2020 na e-mail krasobreclav@email.cz 
 (hudba řádně označená jménem a kategorií, ve formátu mp3)  
 
Hodnocení: Veřejné, ve všech kategoriích ISU-SH. 
 
Námitky: Lze podat do 15 min. po skončení příslušné kategorie s vkladem                                         
 1000,-  Kč, který v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele. 
 
Výsledky: Vyhlášení výsledků bude mimo ledovou plochu dle pokynů pořadatele, 
 nejpozději však hodinu po skončení dané kategorie. 

 

ČASOVÝ PROGRAM  

Sobota 1. 2. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neděle 2. 2. 2020 

          07.00-07.30 
07.30-11.15 
11.15-11.35 
11.40-13.00 
13.00-13.30 
13.30-14.45 
14.45-16.00 
16.15–16.45 
16.45-21.15 
21.15-21.45 

 
07.30-10.00 
10.15-14.15 
14.15-14.45 
14.45-18.45 

Porada rozhodčích 
KP žačky (úprava LP po 3. rozjížďce) 
VJ Nováčci chlapci 
VJ Nováčci mladší dívky 
Oběd 
VJ Nejmladší žáci 
VJ Mladší žáci 
KP Žáci 
VJ Žačky (úprava LP po 3. rozjížďce) 
VJ Žáci 
 
VJ Nováčci starší dívky 
VJ Nejmladší žačky (úprava LP po 3. rozjížďce) 
Oběd 
Vj Mladší žačky (úprava LP po 3. rozjížďce) 



Upozornění: Pořadatel si vyhrazuje 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 KRASO Břeclav z.s., Pod Zámkem 2881/5, 

 Břeclav, 690 02, IČO: 645 209 19 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.  

 
 

 
 

Aktuální časový program bude zveřejněn na stránkách ČKS po termínu uzávěrky přihlášek 
 
 
 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Schvalovací doložka :   
Identifikační číslo závodu:2825 
Rozpis schválil za STK ČKS:dne 1.1.2020 Evžen Milčinský v.r.  
      
V Břeclavi  1. 1. 2020           Jana Kiliánová 
                   KRASO Břeclav, z.s. 


