
Bruslařský klub Příbram, z.s. 
 
 

pořádá 
 
 

Příbramský Kahan 2022 
 
 

Zimní stadion Příbram 
10. a 11. prosince 2022 

 

 
Závod se koná  

 
s finanční podporou města Příbram  

 
v rámci 

 
 ČESKÉHO POHÁRU pro kategorie žáci, žačky, mladší žáci, mladší žačky, 

nejmladší žáci, nejmladší žačky, nováčci chlapci, starší nováčci dívky, 
mladší nováčci dívky 

      



I. Všeobecná ustanovení 
Pořadatel:  Bruslařský klub Příbram, z.s. 
Datum konání: 10. a 11. prosince 2022 
Místo konání: Zimní stadion v Příbrami 
  
Ředitel soutěže: JUDr. Petr Charypar 
  tel.: 776099913 
  E-mail: pribramskykahan@seznam.cz 
 
Sekretář soutěže: Mgr. Hana Křivová  

tel.:  734200030 
  E-mail: h.krivova@seznam.cz 
                                  
Přihlášky:  Prostřednictvím nového akreditačního systému ČKS (jednotlivé kluby 

obdržely od STK ČKS přihlašovací a další potřebné údaje). Uzávěrka 
přihlášek je 02.12.2022.  

Startovné:  Kategorie s KP + VJ = 1000,- Kč, kategorie pouze s VJ = 800,- Kč. 
Startovné uhradí kluby souhrnně za všechny přihlášené závodníky 
převodem na účet  BK Příbram, číslo účtu: 1601000684/0600, a to 
nejpozději do 05.12.2022 do 20.00 hodin. 

Ubytování:  Bude zajištěno pouze oficiálním činovníkům rozhodčím a zvaným 
hostům (9.-11.12.2022) 

 
Úhrada nákladů:  Jmenovitě pozvaným rozhodčím hradí pořadatel cestovní výdaje podle 

platných směrnic ČKS. Ostatní účastníci si hradí náklady účasti sami 
nebo jim je hradí vysílající klub. 

   
Prezence:  Prezence bude pro všechny kategorie vždy 60 minut před začátkem 

soutěže a jízdy dané kategorie.  
        

Losování: Losování všech kategorií se uskuteční v souladu s platnou Organizační 
směrnicí pohárových soutěží ČKS (OSPS). Losováni 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“.  

 
II. Technická ustanovení 
 
Předpis: Závodí se podle Pravidel krasobruslení, ustanovení tohoto rozpisu  

a OSPS.  
 

Rozsah soutěže:   Žačky a žáci nar. po 1. 7. 2007 před 30. 6. 2012 
   Žačky a žáci mladší nar. po 1. 7. 2010 před 30. 6. 2014 
   Žačky a žáci nejmladší nar. po 1. 7. 2012 před 30. 6. 2014 
   Nováčci starší dívky nar. po 1. 7. 2014 před 30. 6. 2015 
   Nováčci mladší dívky nar. po 1. 7. 2015 před 30. 6. 2016 
   Nováčci chlapci nar. po 1.7.2014 před 30.6.2016 
 
Krátký program:   Dle Pravidel krasobruslení platných pro sezónu 2022/2023. 
Volná jízda:   Dle Pravidel krasobruslení platných pro sezónu 2022/2023. 



Volné jízdy jedou závodníci podle výsledků v KP, a to v opačném 
pořadí.  
    

Hodnocení:  ISU – systémem hodnocení.  

Podmínky účasti:   Potvrzení pořadatele o přijetí do závodu. Úhrada startovného předem na 
účet. Za platnost lékařské prohlídky, splnění příslušného testu, udělený 
souhlas se zpracováním osobních údajů dle „GDPR“ zodpovídá u 
závodníků vysílající klub.  
                                

Hudební doprovod:  Zaslání hudebního doprovodu je nedílnou součástí elektronické 
přihlášky závodníka v akreditačním systému ČKS. 

Námitky, protesty:   Lze podat písemně nejpozději do 15-ti minut po skončení příslušné části 
soutěže s vkladem 1.000,- Kč. Vklad při zamítnutí protestu propadá ve 
prospěch pořadatele. 

 
Zdravotní služba:   Po celou dobu konání na ZS Příbram. 
 
Vyhlášení výsledků:  Vyhlášeni mimo ledovou plochu budou pouze medailisté jednotlivých 

kategorií. 
       

 
 
III.    Předběžný časový program (bude upřesněn) 

 

Sobota 10.12.2022 

7:15 – 7:45  Porada rozhodčích 

8:00 – 8:30   VJ nováčci chlapci (8) 

8:30 – 9:30  VJ nejmladší žáci (8) 

9:30    úprava LP 

9:45 – 13:00  VJ nejmladší žačky (35) úprava LP po 3. rozjížďce  

13:00   oběd 

13:45 – 14:30  KP žáci (8) 

14:30 – 18:30  VJ mladší žačky (35)  úprava LP po 2. rozjížďce 

18:30    úprava LP  

18:45 – 19:45  VJ žáci (8) 

 

 

 



Neděle 11.12.2022: 

7:45 – 8:45  VJ mladší žáci (8) 

8:45 –12:00  KP žačky (35)  úprava LP po 2. rozjížďce 

12:00   oběd  

12:45 – 13:30  VJ nováčci starší dívky (8) 

13:30 -  14:15  VJ nováčci mladší dívky (8) 

14:15   úprava LP  

14:30 – 19:00  VJ žačky (35)  úprava LP po 3. rozjížďce 

 

SLEDUJTE INFORMAČNÍ TABULI SOUTĚŽÍ PŘÍBRAMSKÝ KAHAN 2022! 

Závodníci jsou povinni být k dispozici a připraveni nejméně 30 minut před 
zahájením příslušné soutěže (mimo zahajovací soutěže příslušného dne závodu). 

 

 

IV. Schvalovací doložka  

 

rozpis byl schválen STK ČKS dne:   26.10.2022   Roman Hauzer v.r. 

pod identifikačním číslem IČZ:3116    

 

JUDr. Petr Charypar, v.r. 

předseda Bruslařského klubu Příbram 
a ředitel soutěže 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


