
1. ročník krasobruslařského závodu

v rámci poháru ČKS na zimním stadionu Kuřimi
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I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel: HB Kraso Brno, z.s.

Datum konání: 26. 2. 2022 (sobota)

Místo konání: Zimní stadion Kuřim, Sportovní 2033/7, 664 34 Kuřim

Ředitel závodu: Ing. Hana Dobrovolná
 tel. 602 720 624 / e mail: hbkraso@centrum.cz

Sekretář závodu: Mgr. Martina Novotná 
 tel. 731 723 890 / e mail: hbkraso@centrum.cz

Kancelář závodu:   Po celou dobu závodu na zimním stadionu v Kuřimi

Přihlášky:  Prostřednictvím nového registračního systému ČKS. 
Uzávěrka v pátek 18. 2. 2022

Startovné: 600 Kč pro všechny kategorie
  Hradí se předem v souladu s platnou Organizační směrnicí pohárových soutěží 

ČKS, a to převodem na účet klubu 2112036680/2700 za závodníky přijaté 
a potvrzené pořadatelem. Startovné je nevratné. 

Prezentace:  Prezentace začíná 60 min. před oficiálním začátkem příslušné kategorie, 
nejpozději však 60 min. před začátkem příslušné rozjížďky. Závodník předloží 
platný registrační průkaz a případně další průkaz/doklad k ověření data 
narození. Závodník předloží potvrzení o bezinfekčnosti za sebe i za trenéra 
a nezbytný doprovod.

Losování:  Losování proběhne počítačovým systémem v souladu s platnou směrnicí 
pohárových soutěží ČKS. Vylosovaní budou pouze potvrzení závodníci 
s uhrazeným startovným, zaslanou hudbou a formulářem plánované náplně 
programů. Startovní pořadí bude zveřejněno na webových stránkách ČKS dle 
platné Organizační směrnice pohárových soutěží ČKS.

Vyhlášení výsledků:  Nejpozději 45 minut po ukončení závodu příslušné kategorie  
mimo ledovou plochu.

Ubytování:  Bude zajištěno pouze pozvaným rozhodčím, členům technického panelu  
a data operátorům.
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II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ:

Předpis:  Závodí se podle Pravidel krasobruslení a ustanovení tohoto rozpisu 
a Organizační směrnice pohárových soutěží ČKS pro sezónu 2021/2022.

Hodnocení: Veřejné, ISU systém hodnocení.
 
Podmínky účasti:  Potvrzení pořadatele o přijetí do závodu a úhrada startovného.

Hudební doprovod:  Hudební doprovod ve formátu mp3 a formulář plánované náplně programu je 
potřeba zaslat elektronicky prostřednictvím nového registračního systému ČKS. 

Námitky:  Lze podat písemně do 15 minut po skončení příslušné části závodu, s vkladem 
1 000 Kč. V případě zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele.

Rozsah závodu: pohár ČKS
 juniorky po 1.  7. 2002 a před 30. 6. 2008
 žačky po 1. 7. 2006 a před 30. 6. 2011
 mladší žačky po 1. 7. 2009 a před 30. 6. 2011
 nejmladší žačky a žáci po 1. 7. 2011 a před 30. 6. 2013
 nováčci starší po 1. 7. 2013 a před 30. 6. 2014
 nováčci mladší po 1. 7. 2014 a před 30. 6. 2015
 nováčci chlapci po 1. 7. 2013 a před 30. 6. 2015 

Předběžný časový rozpis závodu

 09.00–09.30 hod. porada rozhodčích
 09.30–09.50 hod. VJ nováčci chlapci
 09.50–10.20 hod. VJ nejmladší žáci
 10.30–11.30 hod. VJ nováčci starší dívky
 11.30–12.00 hod. VJ nováčci mladší dívky
 12.00–13.00 hod. pauza na oběd
 13.15–16.00 hod. VJ mladší žačky 
 16.15–18.15 hod. VJ nejmladší žačky
 18.15–18.45 hod. pauza na večeři
 18.45–19.45 hod. VJ žačky
 19.45–20.15 hod. VJ juniorky
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Ing. Hana Dobrovolná
ředitelka závodu

V Brně, dne 11. 1. 2022

Schvalovací doložka Identifikační číslo závodu:    3030                                                                                       
Schváleno STK ČKS dne:   17. 1. 2022                                                                                                                                     
Za STK ČKS rozpis schválil: Juraj Sviatko


