Pořádá závod
XX. ročník „Chomutovská brusle“
27. 11. 2021
Závod je pořádán za podpory: Města Chomutova

POHÁR ČKS
Nováčci mladší dívky, Nováčci starší dívky, Žačky nejmladší, Žačky
mladší, Žačky, Adult B

ROZPIS XX. ROČNÍKU CHOMUTOVSKÉ BRUSLE

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

POŘADATEL:

KRASOBRUSLAŘSKÝ KLUB CHOMUTOV, z.s.

DATUM KONÁNÍ:

27. listopadu 2021

MÍSTO KONÁNÍ:

ZIMNÍ STADION– Rocknet Aréna Chomutov
Mostecká 5773, 430 01 Chomutov

ŘEDITEL ZÁVODU:

Ing. Ladislav Červený
e-mail: kkchomutov@seznam.cz

SEKRETÁŘ ZÁVODU:

Monika Vršitá, tel.: 774 230 376
e-mail:kkchomutov@seznam.cz

KANCELÁŘ ZÁVODU:

V průběhu závodů na Zimním stadionu v Chomutově

PŘIHLÁŠKY:

Prostřednictvím nového akreditačního systému ČKS (jednotlivé
kluby obdržely od STK ČKS přihlašovací a další potřebné
údaje). Uzávěrka je 19. 11. 2021.

STARTOVNÉ:

600,- Kč všechny kategorie
Společně s potvrzením o přijatých závodnících obdrží vysílající
klub po termínu uzávěrky přihlášek souhrnnou částku za
startovné všech závodníků daného klubu a pokyny k platbě.
Úhrada startovného musí být připsaná na číslo účtu pořadatele
7707780217/0100 nejpozději do 22. 11. 2021. Do poznámky
uveďte jméno klubu, startovné je nevratné.

ÚHRADA NÁKLADŮ:

Pozvaným rozhodčím a činovníkům dle platných směrnic ČKS.
Všichni ostatní účastníci startují na vlastní náklady (případně na
náklady vysílajícího klubu).

PREZENTACE:

Končí 60 minut před začátkem rozjížďky dle vylosovaného
pořadí příslušného závodníka. Závodníci předloží Registrační
průkaz a potvrzení bezinfekčnosti i za trenéra, případně
nezbytný doprovod.

HUDEBNÍ DOPROVOD: Zaslání hudebních doprovodů je nedílnou součástí
elektronického přihlašování (akreditační systém ČKS).
Doporučujeme mít s sebou náhradní hudební doprovod na CD
UBYTOVÁNÍ:

Bude zajištěno pouze oficiálním činovníkům a rozhodčím.

LOSOVÁNÍ:

Losování proběhne počítačovým systémem ISU SH ice calk v
souladu s platnou Organizační směrnicí pohárových soutěží
ČKS. Vylosovaní budou pouze potvrzení závodníci s uhrazeným
startovným, zaslaným hudebním doprovodem a formulářem
plánované náplně programů. Startovní pořadí bude zveřejněno
na webových stránkách ČKS v souladu s platnou Organizační
směrnicí pohárových soutěží ČKS.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
PŘEDPIS:

Závod se řídí Pravidly krasobruslení platnými pro sezónu
2021/2022, ustanovením tohoto rozpisu a Organizační směrnicí
pohárových soutěží ČKS.

ROZSAH ZÁVODU:

Adult B
Žačky
Žačky mladší
Žačky nejmladší
Nováčci st. dívky
Nováčci ml. dívky

BODOVÁNÍ:

ISU systémem hodnocení.

STARTUJÍ:

Potvrzení závodníci s uhrazeným startovným, odevzdaným
prohlášením dle přílohy. Za lékařskou prohlídku ne starší 12
měsíců, 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. Vklad při zamítnutí protestu propadá ve
prospěch pořadatele.

UPOZORNĚNÍ:

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu, je
proto nezbytné sledovat informační tabuli! Všichni účastníci
jsou povinni dodržovat platná epidemiologická nařízení.

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.

nar. po 30.6.2006
nar. po 1.7.2006 do 30.6.2009
nar. po 1.7.2009 do 30.6.2011
nar. po 1.7.2011 do 30.6.2013
nar. po 1.7.2013 do 30.6.2014
nar. po 12.7.2014 do 30.6.2015

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Schvalovací doložka:
Rozpis schválil za STK ČKS: Milčinský Evžen

dne: 15.10.2021

pod IČZ: 3010

Ing. Ladislav Červený
ředitel závodu

Předběžný časový program:
7:15 – 7:45 Porada rozhodčích
8.00 –9.50 Nováčci mladší dívky
9.50 – 11.40 Nováčci starší dívky
11:40 – 12:10 úprava ledu +oběd
12.10 – 14.30 Nejmladší žačky
14:30 – 14:45 úprava ledu
14.45 – 17.15 Mladší žačky
17:15 – 17.45 úprava ledu + večeře
17.45 – 19.30 Žačky
19:30 – 19:45 úprava ledu
19.45 – 20.45 Adult B
Závodníci jsou povinni být k dispozici a připraveni nejméně 30 minut před zahájením
příslušného závodu (mimo zahajovací soutěže příslušného dne závodu).

