BRUSLAŘSKÝ KLUB UHERSKÝ BROD
pořádá

XII. ročník
Velké ceny v krasobruslení města
Uherský Brod a
Přebor Zlínského kraje
Závod podporují:

Závod se koná v rámci Českého poháru v kategoriích:
juniorky, žačky, žáci, mladší žačky, nejmladší žačky, starší nováčci dívky a mladší nováčci dívky

I.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel:

Bruslařský klub Uherský Brod, z.s.

Místo konání:

Zimní stadion, Lipová 703, 688 01 Uherský Brod

Datum závodu:

12. – 13. 11. 2022

Ředitelka závodu:

Mgr. Kateřina Tykalová
Vlčnov 1284
687 61 Vlčnov
mobil: +420 775 781 037
E - mail: bkbrod@centrum.cz

Organizační pracovník:

Nicol Hlůšková
Luční 188
687 24 Uherský Ostroh
mobil: +420 702 127 753
E - mail : bkbrod@centrum.cz

Kancelář závodu:

Zimní stadion Uherský Brod, Lipová 703, 688 01 Uherský Brod.

Přihlášky:

Prostřednictvím nového akreditačního systému ČKS (jednotlivé kluby obdržely
od STK ČKS přihlašující a další potřebné údaje).
Uzávěrka přihlášek je 6. listopadu 2022.
V případě velkého počtu přihlášených závodníků si pořadatel vyhrazuje právo
případné redukce počtu závodníků.

Ubytování:

Bude zajištěno pouze pozvaným rozhodčím a oficiálním činovníkům. Nabídka
ubytování v Uherském Brodě: www.ub.cz – odkaz: hotely, penziony.

Startovné:

Kategorie s KP a VJ mají startovné ve výši 1000,-Kč, kategorie pouze s VJ mají
startovné 800,-Kč

Úhrada startovného:

Předem, převodem na bankovní účet BK Uherský Brod č.ú. 223836892/0300,
nejpozději do 8. 11. 2022

Prezence:

Prezence začíná 60min. před oficiálním začátkem příslušné kategorie,
nejpozději však 60min. před začátkem příslušné rozjížďky. Závodníci při
prezenci předloží registrační kartu závodníka.

Losování:

Losování se uskuteční systémem ISU SH v souladu s platnou Organizační směrnicí
pohárových soutěží ČKS (OSPS). Losování budou pouze ti závodníci, za které
bylo v termínu uhrazeno startovné a v rámci akreditačního systému ČKS mají
zaslán hudební doprovod a vyplněný formulář „ Plánovaná náplň programů“.
Startovní pořadí bude zveřejněno na webových stránkách ČKS v souladu s platnou
Organizační směrnicí pohárových soutěží ČKS.

Podmínky účasti:

Potvrzení závodníci se zaplaceným startovným, kteří předloží při prezenci reg.
kartu. Dále lékařskou prohlídku ne starší 12 měsíců, splnění příslušného testu
výkonnosti a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů závodníka –
odpovídá vždy vysílající klub.

Úhrada nákladů:

Pozvaným rozhodčím, členům technického panelu a funkcionářům dle platných
směrnic ČKS. Všichni ostatní účastníci startují na vlastní náklady, popřípadě na
náklady vysílajícího klubu.

II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Předpis:

Soutěže se řídí Pravidly krasobruslení platnými pro závodní sezónu 2022/2023,dále
příslušnými ustanoveními tohoto rozpisu a Organizační směrnicí pohárových soutěží
ČKS.

Startující:

Všichni přihlášeni závodníci, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem.

Rozsah závodu:

Český pohár
juniorky
žačky, žáci
mladší žačky
nejml. žačky
nováčci starší dívky
mladší nováčci dívky

nar. po 1.7.2003 a před 30.6.2009
nar. po 1.7.2007 a před 30.6.2012
nar. po 1.7.2010 a před 30.6.2014
nar. po 1.7.2012 a před 30.6.2014
nar. po 1.7.2014 a před 30.6.2015
nar. po 1.7.2015 a před 30.6.2016

Krátký program a
Volná jízda:

Dle pravidel krasobruslení platných pro sezónu 2022/2023 pro jednotlivé kategorie.

Hudební doprovod:

zaslat prostřednictvím akreditačního systému ČKS

Hodnocení:

Veřejné, v rámci Českého poháru ISU-SH.

Námitky:

Lze podat do 15 min. po vyhlášení výsledků příslušné části závodu, ředitelce závodu.
Při podání námitek je třeba složit zálohu 1000,-Kč, která v případě zamítnutí propadá ve
prospěch pořadatele.

Zvláštní upozornění: Pořadatelé si vyhrazují právo změny časového programu, proto je nutné sledovat
informační tabuli, kde budou případné změny vyvěšeny. V průběhu závodu budou
pořizovány fotografie a videozáznamy pro prezentaci pořadatele závodu.
Výsledky:

Vyhlášeni mimo ledovou plochu do 30min. po skončení dané kategorie.
Budou publikovány na internetových stránkách ČKS v regionálním tisku či na webových
stránkách pořádajícího klubu.

GDPR:

Pro potřeby pořádání závodu, Bruslařský klub Uherský Brod, z.s., Lipová 703, 688
01 Uherský Brod, IČ 227 36 794 z důvodu oprávněných zájmů správce a pořadatele
závodu, bude zpracovávat osobní údaje jednotlivých účastníků. Osobní údaje budou
zpracovány v rozsahu: jméno závodníka, příjmení závodníka, klub závodníka, datum
narození, výsledky, reg. číslo a test výkonnosti. Výše uvedené osobní údaje budou
z důvodu evidence závodníků předány ČKS. Subjekt údajů má právo na opravu
nepřesných osobních údajů, případně vznést námitku proti zpracování a právo podat
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

III.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Schvalovací doložka: dne 3.10.2022

Rozpis schválil za STK ČKS: Hauzer Roman, v.r.

Identifikační číslo závodu:

V Uherském Brodě 3.10.2022
Mgr. Kateřina Tykalová, v.r.
Bruslařský klub Uherský Brod, z.s

UPRAVENÝ ČASOVÝ PROGRAM
,

Sobota 12. 11. 2022
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20:45

Porada rozhodčích
KP Žáci
VJ Nejmladší žačky (úprava LP po 2. rozjížďce)
Oběd
VJ Žáci
KP Juniorky (úprava LP po 1. rozjížďce)
VJ Mladší žačky (úprava LP po 3. rozjížďce)
VJ Juniorky

.
Neděle 13. 11. 2022
08:00- 11:00
11:15 - 11:35
11:35 - 12:35
12:35 - 13:15
13:15 - 17:15

KP Žačky
VJ Nováčci mladší
VJ Nováčci starší
Oběd
VJ Žačky (úprava LP po 3. rozjížďce)

III.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Schvalovací doložka: dne 3.10.2022

Rozpis schválil za STK ČKS:

Identifikační číslo závodu:

V Uherském Brodě 3.11.2022
Mgr. Kateřina Tykalová, předsedkyně
Bruslařský klub Uherský Brod, z.s.

