
Tělovýchovná jednota Auto Škoda Mladá Boleslav 

 

oddíl krasobruslení 
 

pořádá 

49. ročník 

VELKÉ CENY MĚSTA MLADÁ BOLESLAV 
v rámci Poháru ČKS  

 

 

v kategoriích: 

nováčci mladší, nováčci starší, nejmladší žačky,  

 mladší žačky, žačky, juniorky. 



Všeobecná ustanovení 
 

Pořadatel:             Tělovýchovná jednota Auto Škoda Mladá Boleslav 

 

Datum konání:      Sobota 7. 12. 2019 

 

Místo konání:        ŠKO-ENERGO ARÉNA Mladá Boleslav 

 

Ředitel závodu:     Ing. Jiří Vesecký, tel. +420 602 374 039 

 

Sekretář závodu:   Jana Musilová 736 529 275, e-mail: krasobruslenimb@email.cz 

 

Kancelář závodu:   Po celou dobu konání závodu ŠKO-ENERGO ARÉNA 

 

Přihlášky:                On line, prostřednictvím http://competitioncz.php5.cz/zavody/index.php 

      Rozkliknout sezóna 2019/2020  dále 49. ročník Velké ceny Města Mladá Boleslav 

                                  Přihlašování  proběhne od  1. 11. 2019 do 29. 11. 2019, do 4. 12. 2019 je možné 
přihlášku editovat. 

 

Ubytování:             Bude zajištěno pouze pozvaným činovníkům a rozhodčím. 

 

Úhrada nákladů:   Pouze pozvaným rozhodčím dle platných směrnic ČKS. 

 

 

Startovné:               500,- Kč pro všechny kategorie. 

Úhrada startovného bude provedena současně s podanou přihláškou v souladu 
s platnou Organizační směrnicí pohárových soutěží ČKS souhrnnou částkou za 
vysílající oddíl ve prospěch účtu TJ Auto Škoda  Mladá Boleslav z.s. 
č.ú. 133 63 63 002/5500, variabilní symbol 7, nejpozději do 29.11.2019, do 
zprávy pro příjemce uveďte název vysílajícího oddílu. 

                                     

                                



 

                                             Technická ustanovení 

 
Předpis:                  Závodí se podle pravidel krasobruslení platných pro sezónu 2019/2020, ustanovení 

                                 tohoto rozpisu a organizačních směrnic pohárových soutěží ČKS. 

 

Hodnocení:            ISU SH 

Rozsah závodu:      Pohár ČKS: 

                                  Nováčci mladší                nar. po 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013 

                                  Nováčci starší                  nar. po 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012 

                                  Nejmladší žactvo            nar. po 1. 7. 2009 do 30. 6. 2011 

                                  Mladší žactvo                  nar. po 1. 7. 2007 do 30. 6. 2009 

                                  Žactvo                               nar. po 1. 7. 2004 do 30. 6. 2007 

                                  Juniorky                            nar. po 1. 7. 2000 do 30. 6. 2004 

 

Volná jízda a PP:    Náplň a délka volných jízd dle platných pravidel pro sezónu 2019/2020. 

 

Podmínky účasti:   1. Přihlášení závodníci, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem závodu. 

                                  2. Připsání souhrnné částky startovného za vysílající oddíl ve prospěch účtu  

                                      pořadatele v souladu s Organizační směrnicí pohárových soutěží ČKS. 

                                  3. Registrační průkaz, 2x podepsaný protokol plánované náplně, hudební  

                                      doprovod.                                                                                   

                                  4. Platná lékařská prohlídka závodníka a souhlas se zpracováním osobních údajů.        

                                      Platnost ověří a odpovídá za ni vysílající oddíl. 

 

Upozornění:           V případě velkého počtu přihlášených závodníků do některé vypsané kategorie si     

                                  pořadatel vyhrazuje právo upravit počet soutěžících. 

 

 

 



Předběžný časový rozpis: 

                                 7:00 -    8:30     Nováčci mladší 

                                 8:30 –   10.00   Nováčci starší 

                                 10:00 – 12:00   Nejmladší žačky  

                                 12:00 – 13:00   úprava ledové plochy, rozhodčí oběd 

                                 13:00 – 16:00   Mladší žačky   

                                 16:O0 – 19:00   Žačky  

                                 19:00 –  22:00   Juniorky 

Podrobný časový rozpis bude upraven podle počtu přihlášených a přijatých závodníků a bude včas 
odeslán klubům na kontaktní e-mail. 

Prezentace:              Prezentace zahájena 60 min. před začátkem příslušné kategorie dle   
podrobného časového rozpisu 

Losování:                         Proběhne ve čtvrtek 5. 12. 2019 v souladu s 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 www. stránkách ČKS v souladu s 
platnou  
                   organizační směrnicí pohárových soutěží.             

Hudební doprovod:       Ve formátu mp3 s označením jméno, příjmení, oddíl, kategorie zašlete 

                                            společně s přihláškou na email: hudbatjautoskoda@seznam.cz 

Plánovaná náplň:           Podepsaný protokol plánované náplně zašlete společně s přihláškou 

                                           na email: hudbatjautoskoda@seznam.cz 

Námitky:                           Lze uplatnit do 15 minut po ukončení příslušné části závodu s vkladem  

                                           1.000 Kč. V případě zamítnutí protestu vklad propadá ve prospěch 

                                            Pořadatele. 

Vyhlášení výsledků:       Do cca 1 hodiny po ukončení kategorie mimo ledovou plochu. 

Ceny:                                 První tři závodníci v každé kategorii obdrží poháry a medaile, ostatní  

                                           závodníci obdrží drobné upomínkové předměty. Všichni závodníci obdrží 

                                           diplom a pamětní medaili. 

Schvalovací doložka : 

Rozpis byl schválen  STK ČKS dne  30.10.2019    za STK ČKS Evžen Milčinský v.r.. 

pod identifikačním číslem IČZ: 2813 

   V Mladé Boleslavi dne 28. 10. 2019                                                               Ing. Jiří Vesecký 

                                                                                                                                     Ředitel závodu             


