
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                              KRASOBRUSLAŘSKÝ KLUB NEJDEK 
                                                             
                                                                       ROZPIS 

                        1. ročníku VELKÉ CENY MĚSTA NEJDKU 

 
A – Všeobecná ustanovení 
 
Pořadatel:                          Krasobruslařský klub Nejdek z.s. 
 
Datum konání :                 23. - 24. října 2021 
 
Místo konání:                    Zimní stadion Nejdek , Karlovarská 1260 
                                            362 21 Nejdek 
 
Ředitel závodu:                 Mgr. Monika Škorničková 
                                            mobil: 777 140 897    email: kknejdek@seznam.cz 
 
Sekretář závodu:              Vítězslav Homolka 
                                            mobil: 724 036 771    email: kknejdek@seznam.cz 
 
Kancelář závodu:              V době konání závodu na zimním stadionu v Nejdku. 
 
Přihlášky:                           Prostřednictvím nového akreditačního systému ČKS 
                                             (jednotlivé kluby obdržely od STK ČKS přihlašovací a další 
                                             potřebné údaje). 
                                             Přihlášení závodníků je možné nejpozději do 17.10.2021. 
 
Startovné:                           Kategorie pouze s VJ  -  600,- Kč 
                                             Kategorie s KP i VJ     -  750,- Kč 
 
Úhrada startovného:         Hradí se předem , v souladu s platnou Organizační směrnicí 
                                             pohárových soutěží ČKS, a to převodem na bankovní účet 
                                             KK Nejdek z.s. č.ú. 283866129/0300 
 
Prezentace:                         Pro všechny kategorie 1 hodinu před zahájením soutěže. 
 
Losování:                            Pro všechny kategorie se uskuteční systémem ISU SH 
                                             v souladu s Organizační směrnicí pohárových soutěží. 
                                             Budou losováni pouze závodníci, kteří mají uhrazeno startovné 
                                             převodem na bankovní účet pořadatele, do termínu zaslanými 
                                             hudebními doprovody a vyplněným formulářem „ Plánovaná 
                                             náplň programů“ v rámci akreditačního systému ČKS. 



 
Úhrada nákladů:              Závodníci startují na vlastní náklady (případně na náklady 
                                            vysílajícího klubu). 
                                           Bude zajištěno pozvaným rozhodčím dle platných směrnic ČKS. 
 
Ubytování:                        Bude zajištěno pouze rozhodčím a pozvaným hostům. 
 
                                           Možnost ubytování: 
                                           Hotel Anna Nejdek 
                                           Náměstí Karla IV. 486 
                                           362 21 Nejdek 
                                           tel. 353 825 756 
                                           email: info@hotel-penzionanna.cz 
 
B – Technická ustanovení 
 
Předpis:                             Závod se řídí Pravidly krasobruslení platnými pro sezónu 2021/2022, 
                                           ustanovením tohoto rozpisu a Organizační směrnicí pohárových 
                                           soutěží ČKS. 
 
Hodnocení:                       Veřejné, ve všech kategoriích ISU systémem hodnocení. 
 
Rozsah závodu :                ČP ČKS 
 
                                            Nováčci mladší dívky      po 1.7. 2014  před  30.6. 2015 
                                            Nováčci starší dívky        po 1.7. 2013  před  30.6. 2014 
                                            Nováčci chlapci               po 1.7. 2013  před  30.6. 2015 
                                            Žačky a žáci nejmladší    po 1.7. 2011  před  30.6. 2013 
                                            Žačky mladší                   po 1.7. 2009  před  30.6. 2011 
                                            Žačky                               po 1.7. 2006  před  30.6. 2009 
                                            Juniorky                           po 1.7. 2002  před  30.6. 2008 
 
Startují:                             Potvrzení závodníci s uhrazeným startovným, Registrační průkaz 
                                            a splněním příslušného testu, vyplněný formulář „ Plánované náplně 
                                            programů“, potvrzení bezinfekčnosti i za trenéra ( případně nezbytný 
                                            doprovod). 
                                            Za lékařskou prohlídku ne starší 12 měsíců, udělený souhlas se  
                                            zpracováním osobních údajů dle „ GDPR“ zodpovídá vysílající klub. 
 
Hudební doprovod:          Zaslání hudebních doprovodů je nedílnou součástí elektronického 
                                            přihlašování (akreditační systém ČKS). 
 
Námitky:                            Lze podat do 15 minut po ukončení příslušné části soutěže 
                                            s vkladem 1000,- Kč. 
 
Upozornění:                      Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu, je proto  
                                            nezbytné sledovat informační tabuli. 
 
 
 
 
 



 
C – Závěrečné ustanovení 
 
Schvalovací doložka:IČZ 3004 
Rozpis schválil za STK ČKS:  evžen Milčinský v.r                            dne:20.9.2021 
 
Mgr. Monika Škorničková                                                          Vítězslav Homolka 
      ředitelka závodu                                                                       předseda klubu 
 
 
 
 

                                               VC MĚSTA NEJDKU 

                                   ČASOVÝ  ROZPIS 

 
Sobota 
07,00 – 07,45            Porada rozhodčích 
08,00 – 11,15            KP žačky (35)                                         úprava ledu 
11,15 – 13,15            KP juniorky (18)                                     úprava ledu 
13,15 – 13,45            Oběd 
13,45 – 14,40            VJ Nováčci mladší dívky (10)                úprava ledu 
14,40 – 18,40            VJ žačky (35)                                          úprava ledu 
18,40 – 19,15            Večeře 
19,15 – 21,55            VJ juniorky (18)                                      úprava ledu 
 
Neděle 
07,30 – 08,00            VJ nejmladší žáci (5)  
08,00 – 12,40            VJ nejmladší žačky (42)                          úprava ledu 
12,40 – 13,25            Oběd 
13,25 – 14,00            VJ Nováčci chlapci  (5)          
14,00 – 15,35            VJ Nováčci starší dívky  (15)                  úprava ledu 
15,35 – 19,00            VJ Žačky mladší  (35)                             úprava ledu 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 


