ODDÍL KRASO HRONOV Z.S.
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA ZÁVOD:

II. ROČNÍK „HRONOVSKÉ BRUSLE“,
KTERÝ SE KONÁ

23. LEDNA 2022

Závod je pořádán pro kategorie POHÁRU ČKS

I. Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:

Kraso Hronov z.s., www.krasohronov.cz
e-mail: kraso.hronov@gmail.com

Datum konání:

23. 1. 2022 (neděle)

Místo konání:

Zimní stadion - Wikov aréna Hronov
Palackého 1000, Hronov 549 31

Ředitelka závodu:

Jana Taucová, kontakt: 604 554 521 jana.tauc@seznam.cz

Sekretářka závodu: Michaela Lelková, kontakt: 607 868 580, michaela.lelkova@centrum.cz
Přihlášky:

Prostřednictvím Akreditačního systému ČKS do 14.1.2022

Startovné:

600,- Kč pro všechny kategorie uhradí kluby do 17.1.2022 na účet č.2701362011/2010
najednou za všechny přihlášené závodníky z oddílu

Úhrada nákladů:

Pozvaným rozhodčím a technickému panelu dle směrnic ČKS

Ubytování:

Pouze rozhodčím a technickému sboru na základě předběžného požadavku

Prezentace:

Prezentace začíná 60 min. před oficiálním začátkem příslušné kategorie, nejpozději však 60
min. před začátkem příslušné rozjížďky na Zimním stadiónu Hronov.

Losování:

Pro všechny kategorie se uskuteční dle OSPS

Vyhlášení:

Vyhlášení výsledků proběhne do 1 hodiny po dojetí kategorie v prostoru zimního stadiónu
mimo ledovou plochu, může se upravit dle epidemické situace k datu pořádání závodu.

Hodnocení:

ISU systém

II .

Technická ustanovení

Předpis

Závodí se dle platných pravidel krasobruslení pro sezonu 2021/2022 dle Organizační směrnice
pohárových soutěží ČKS a ustanovení tohoto Rozpisu.

Rozsah závodu

kategorie:

narozeni:

Juniorky
Žačky
Mladší žačky
Nejmladší žáci a žačky
Nováčci starší dívky
Nováčci mladší dívky

po 1.7.2002 před 30.6.2008
po 1.7.2006 před 30.6.2011
po 1.7.2007 před 30.6.2013
po 1.7.2011 před 30.6.2013
po 1.7.2013 před 30.6.2014
po 1.7.2014 před 30.6.2015

Podmínky účasti:

Potvrzení pořadatele o přijetí do závodu a za podmínky dodržení epidemických opatření
vyhlášených k datu pořádání závodů. Za platnou lékařskou prohlídku zodpovídá vysílající
klub.

Námitky:

Lze podat písemně do 15-ti minut po skončení příslušné kategorie soutěže současně s vkladem
1.000,-Kč k rukám ředitele závodu. Tento vklad v případě zamítnutí propadá ve prospěch
pořadatele.

Předběžný časový
Rozpis (VJ):
07:00 - 07:30
07:30 - 08:00
08:00 - 08:40
08:40 – 11:30
11:30 - 12:15
12:15 - 12:30
12:30 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 18:15
18:15 - 19:00

porada rozhodčích
nováčci mladší dívky
nováčci starší dívky
nejmladší žačky
úprava ledové plochy, přestávka na oběd
nejmladší žáci
mladší žačky
úprava ledové plochy
žačky
juniorky

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit časový program dle počtu přihlášených do jednotlivých kategorií

III. Schvalovací doložka
Rozpis byl schválen STK ČKS dne 20.12.2021
Identifikační číslo IČZ 3021

V Hronově 13. prosince 2021

Za STK ČKS: Juraj Sviatko

Ludmila Kuldová – Předsedkyně oddílu

