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BRUSLAŘSKÝ  KLUB  OSTRAVA  

 
ROZPIS  

XXXVIII. ročníku Velké ceny Ostravy v krasobruslení 
Závod Českého poháru  

      
 
A - Všeobecná ustanovení 
 
       Pořadatel:                           Bruslařský klub Ostrava  
 
       Datum konání:                   31. října  – 1. listopadu 2020 
 
       Místo konání:                     RT Torax Aréna, Čkalovova 6144/20,  
       708 00 Ostrava - Poruba 
 
       Ředitel závodu:                  Karel Kafka 
                                                  Tel:   596 625 751  -  zam.;   Mobil:     603 844 425 
       E-mail:    karel.hokej@volny.cz 
 
       Sekretář závodu:                Yvetta Daňková 
                                                  Tel.:  558 666 227  -  zam.;  Mobil:      777 625 702     
       E-mail:     yvetta.dankova@zsbrusperk.cz 
 
       Kancelář závodu:                RT Torax Aréna, Ostrava - Poruba 
 

Přihlášky:               Prostřednictvím nového akreditačního systému ČKS       
    (jednotlivé kluby obdržely od STK ČKS přihlašovací a další  
    potřebné údaje). 
    Uzávěrka: 23. 10. 2020 

 
      Ubytování:                           Bude zajištěno pouze oficiálním činovníkům, rozhodčím a  

    zvaným hostům.  
        
      Úhrada nákladů:                   Pozvaným rozhodčím dle platných směrnic ČKS. 
                                                   Všichni ostatní účastníci startují na vlastní náklady (případně  

    na náklady vysílajícího klubu).  
       
            Startovné:      Hradí se předem, v souladu s platnou Organizační směrnicí  

    pohárových soutěží ČKS, a to převodem na bankovní účet  
            BK Ostrava č.ú. 373630793/0300 

    Kategorie pouze s VJ: 600,-Kč. 
    Kategorie s KP a VJ: 750,-Kč. 
         

       Prezentace:       Pro všechny kategorie 1 hodinu před zahájením soutěže dané  
     kategorie (závodníci předloží Registrační průkaz a potvrzení  
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     bezinfekčnosti i za trenéra, případně nezbytný doprovod). 
        
       Hudební doprovody:      Zaslání hudebních doprovodů je nedílnou součástí  

     elektronického přihlašování (akreditační systém ČKS).  
 
       Losování:                   Pro všechny kategorie se uskuteční systémem ISU SH  

     v souladu s OSPS.  
     Budou losováni pouze závodníci, kteří mají uhrazeno  
      startovné převodem na bankovní účet pořadatele, do termínu  
      zaslanými hudebními doprovody a vyplněným formulářem  
      PNP v rámci akreditačního systému ČKS.  
 
      Volné jízdy jedou závodníci dle výsledků KP, a to    
      v opačném pořadí. 

 
B -  Technická ustanovení 
 
        Předpis:                               Závod se řídí Pravidly krasobruslení platnými pro sezónu  

     2020/2021, ustanovením tohoto rozpisu a Organizační  
     směrnicí pohárových soutěží ČKS. 

 
        Rozsah závodu:       Juniorky a junioři       po  1.7.2001  před  30.6.2007 
         Žačky a žáci       po  1.7.2005  před  30.6.2010 
         Žačky mladší       po  1.7.2008  před  30.6.2010 
         Žačky a žáci nejmladší      po  1.7.2010  před  30.6.2012  
                   
        Bodování:       Veřejné, ve všech kategoriích ISU systémem hodnocení.  

 
        Startují:                      Potvrzení závodníci s uhrazeným startovným, odevzdaným  

     prohlášením dle přílohy.  
     Za lékařskou prohlídku ne starší 12 měsíců, splněný  
     příslušný Test výkonnosti, udělený souhlas se zpracováním  
     osobních údajů dle „GDPR“ zodpovídá vysílající klub.  
        

Námitky:       Lze podat do 15 minut po ukončení příslušné části soutěže    
       s vkladem 1 000,-Kč.  
 
Upozornění:       Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu, je     

      proto nezbytné sledovat informační tabuli! 
 

 
C -    Závěrečná ustanovení 
 
Schvalovací doložka: 
Rozpis schválil za STK ČKS: Milčinský Evžen         dne:5.10.2020                 pod   IČZ: 2904 

 
 
 
       Karel Kafka, v. r.           Ing. Stanislav Židek, v. r. 

        ředitel závodu                 předseda klubu 
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VC Ostravy 

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ ROZPIS 

 

Sobota 

08:00 – 11:45  VJ mladší žačky (35)  úprava ledu po 3. rozjížďce 

12:00 – 12:45  VJ nejmladší žáci (8) 

12:45 – 13:15  Oběd 

13:15 – 15:00  KP juniorky (18) 

15:15 – 19:30  VJ nejmladší žačky (42)  úprava ledu po 3. rozjížďce 

19:30 – 20:00  večeře 

20:00 – 22:00  VJ juniorky (18) 

 

Neděle 

08:00 – 11:15  KP žačky (35)   úprava ledu po 3. rozjížďce 

11:30 – 11:45  KP junioři (2) 

11:45 – 12:15  KP žáci (6) 

12:15 – 13:00   Oběd 

13:00 – 17:00  VJ žačky (35)    úprava ledu po 3. rozjížďce 

17:15 – 17:35  VJ junioři (2) 

17:35 – 18:15  VJ žáci (6) 

 
 
 
SLEDUJTE  INFORMAČNÍ  TABULI ! 
 
Závodníci jsou povinni být k dispozici a připraveni nejméně 30 minut před zahájením 
příslušného závodu (mimo zahajovací soutěže příslušného dne závodu). 
 
VYHLÁŠENÍ: 
 
Vzhledem k hygienické situaci budou vyhlášeni pouze medailisté jednotlivých kategorií. 
Ostatní závodníci obdrží při prezentaci drobné pozornosti a diplom, do kterého si sami po 
uveřejnění výsledků doplní umístění. 
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Příloha rozpisu: 
 

 
 
PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI COVID-19 
 
 
Já, níže podepsaný/-á _________________________, narozen/-a 
____________________, 
Zastoupený/-á (případně zaškrtněte a vyplňte dle skutečnosti): 

☐ ________________________, zákonným zástupcem/opatrovníkem 
 
prohlašuji, že: 

• nejsem aktuálně diagnostikován/a COVID-19 pozitivní, 
• mi nebyla nařízena karanténa v důsledku diagnostikovaného COVID-19  

onemocnění nebo kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou, 
• se u mě neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky  

virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá  
ztráta chuti a čichu apod.), 

• si nejsem vědom/a setkání s COVID-19 pozitivní osobou v posledních  
dvou týdnech, 

• se zavazuji bezodkladně informovat členský klub při změně výše  
uvedených prohlášení a podepsat nový formulář prohlášení o  
bezinfekčnosti. 
 
Dále prohlašuji, že (případně zaškrtněte a vyplňte dle skutečnosti): 

☐ mi byl/-a dne _________ nařízena karanténa, která byla ukončena dne __________ 
☐ jsem byl/-a dne _________ pozitivně diagnostikován/a s nemocí COVID-19 s tím, že  

dne ___________ bylo příslušným lékařem zjištěno, že jsem se uzdravil/-a 
 
 
 
 
V__________________________ dne ___________ 
 
 
____________________________________ 
 
trenér / činovník / sportovec / zákonný zástupce 
 
 


