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V Š E O B E C N Á   U S T A N O V E N Í 
 
POŘADATEL:   FSC Kopřivnice 
 
DATUM KONÁNÍ:    neděle 10.10.2021 
 
MÍSTO KONÁNÍ:  zimní stadion Kopřivnice 

 
ŘEDITEL ZÁVODU: Evžen Milčinský 

tel.+420-602-768476, E-mail: evzen.milcinsky@atlas.cz 
 
PŘIHLÁŠKY:  Prostřednictvím nového registračního systému ČKS. V případě dotazů 

kontaktujte prosím organizačního pracovníka závodu. 

 
UZÁVĚRKA:                       01. 10. 2021 

 
UBYTOVÁNÍ:  Bude zajištěno pouze pozvaným rozhodčím. Nabídka ubytování 

v Kopřivnici zde:  www.koprivnice.cz/index.php?id=ubytovani-
koprivnice&idm=t 

 
ÚHRADA NÁKLADU:  Pozvaným rozhodčím dle platných směrnic, ostatním účastníkům hradí 

veškeré náklady vysílající organizace. 
 
STARTOVNÉ:  Všechny kategorie 600,-Kč.   
 Startovné uhradí kluby převodem současně s přihláškou na účet FSC 

Kopřivnice č.ú. 1662941349/0800  do 1.10.2021. 
 
PREZENTACE:  Pro všechny kategorie zahájena 1 hod. před závodem dané kategorie na ZS. 

Hudební nosiče je nutno odevzdat při prezentaci 
 
LOSOVÁNÍ:  Proběhne  počítačovým systémem v souladu s platnou 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.   

 
T E CH N I C K Á   U S T A N O V E N Í 

 
PŘEDPIS:    Závodí se dle Pravidel krasobruslení a ustanovení tohoto rozpisu. 
 
ROZSAH ZÁVODU:  Pohár ČKS  

juniorky    po 1. 7. 2002 před 30. 6. 2008 
                                  Žačky    po 1. 7. 2006 před 30. 6. 2011 

mladší žačky        po 1. 7. 2009 před 30. 6. 2011 
                                  nejmladší žačky   po 1. 7. 2011 před 30. 6. 2013  

nováčci starší dívky   po 1. 7. 2013 před 30. 6. 2014    
nováčci mladší dívky  po 1. 7. 2014 před 30. 6. 2015 

 
VOLNÁ JÍZDA:   dle pravidel pro sezónu 2021/2022 
 
HUDBA:    CD přehrávač  
 
BODOVÁNÍ:    ISU SH 
 



PODMÍNKY ÚČASTI:  Potvrzení pořadatele o přijetí do závodu.  Úhrada startovného předem 
na účet. 

    
 Registrační karta, lékařská prohlídka, souhlas se zpracováním osobních 

údajů dle „GDPR“ .  
                                               Za platnost lékařské prohlídky a udělený souhlas se zpracováním osobních 

údajů dle „GDPR“ zodpovídá u závodníků vysílající klub.  
 
NÁMITKY: Lze podat do 15 min. po skončení příslušné části závodu řediteli závodu 

s vkladem 1000,-Kč. 
 
UPOZORNĚNÍ:  Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu, proto je nutné, aby 

vedoucí výprav sledovali informační tabuli. 
 
Opatření Covid-19: V souvislosti s aktuální situací týkající se Covid-19 pořadatel nařizuje 

dodržovat hygienická opatření, která mohou být průběžně doplněna/změněna: 
- do prostor zimního stadionu bude umožněn vstup pouze se zakrytými ústy a 

nosem pomocí respirátoru/roušky. 
- při vstupu do prostor zimního stadionu použít dezinfekci, 
- bez nutnosti zakrytých úst a nosu pomocí roušky se mohou závodníci pohybovat 

v prostorách přidělené šatny a při rozcvičování a vstupu na ledovou plochu 
 dodržovat bezpečnou vzdálenost  
 řídit se pokyny pořadatele při pohybu v prostorách zimního stadionu (vstup 

k ledové ploše, odchod od ledové plochy do prostoru šaten), 
 dodržovat obecná hygienická pravidla dle manuálu navržených opatření pro 

konání sportovních soutěží vydané NSA  
 omezit čas strávený v prostorách zimního stadionu na nezbytné minimum, 

(závodník nejpozději do 30 min po ukončení své závodní jízdy, trenér nejpozději 
do 30 min po odtrénování svého posledního závodníka). 

 
 

Č A S O V Ý   P R O G R A M  
     07,30 porada rozhodčích  

08,00 – 09,00 VJ Nováčci mladší dívky  
09,15 – 10,45 VJ Nováčci starší dívky 
11,00 – 13,00 VJ Nejmladší žačky  

13,00 oběd 
    13,30 – 15,45 VJ Mladší žačky  

16,00 – 18,15 VJ Žačky 
18,30 – 19,30 VJ Juniorky  

 
      
Vzhledem k hygienické situaci obdrží závodníci při prezentaci drobné pozornosti a diplom, do kterého si 
sami po uveřejnění výsledků doplní umístění. 
 
 

Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í 
 
Schvalovací doložka: 
rozpis byl schválen STK ČKS dne: 6.9.2021     Evžen Milčinský v.r. 
pod identifikačním číslem IČZ: 3001 
 
 
V Kopřivnici dne 1.9.2021       Evžen Milčinský 

 prezident klubu 


