
TJ SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN ODDÍL 

KRASOBRUSLENÍ 
 

Pořádá 

 

VII. ročník Velké ceny Českého Těšína v krasobruslení 

Soutěž Českého poháru  

 
                                                 

                                Závod se koná v rámci Českého poháru pro kategorie:  

  
Nováčci  chalpci, nováčci starší dívky žačky nejmladší, žačky mladší, žáci nejmladší, žáci mladší, žačky, žáci, 

  

Pořadatel:                          
  

TJ Slavoj Český Těšín oddíl krasobruslení  

Datum konání:                  
  

 28.1. – 29.1.2023  

Místo konání:  
    

   Zimní stadion, Svojsíkova 833, 737 01 Český Těšín 

Ředitel závodu:   Petra Czerniková 

   Mobil: 777 060 134     E-mail:  krasoct@gmail.com 

 

     

Sekretář závodu:      

 

Přihlášky:         

Lukáš Rakowski  

 Mobil: 724 528 603    E-mail:  krasoct@gmail.com 

   

Prostřednictvím nového akreditačního systému ČKS (jednotlivé kluby obdržely od STK 

ČKS přihlašovací a další potřebné údaje). Uzávěrka: 21.1.2023   

 

 

Ubytování:  
  

 Bude zajištěno pozvaným členům technického panelu a rozhodčím.   

Úhrada nákladů:  

       

    

Pozvaným rozhodčím budou hrazeny náklady dle platných směrnic ČKS. Všichni 

ostatní účastníci startují na vlastní náklady, popřípadě na náklady vysílajícího klubu.  

Startovné:              1100,- Kč  - kategorie s KP a VJ  

     800,- Kč  - kategorie pouze s VJ 

  

   

                      

Startovné musí být uhrazeno v souladu s platnou Organizační směrnicí nejpozději do 

pondělí 24.1.2023 na účet 242473708/0300, v. symbol: 16. Do zprávy pro 

příjemce vepište - VII. VC ČT a název vašeho   oddílu.  

 

   



 

 

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 chlapci nar. po 1.7.2014 před 30.6.2016  

                                     Nováčci starší dívky nar. po 1.7. 2014 před 30.6.2015 

 

  

Prezentace závodníků:      zahájena 1 hod před zahájením závodu příslušné kategorie na ZS  (předložení     
                                       Registračního průkazu )                     

 

Losování:   

 

Pro všechny kategorie se uskuteční systémem ISU SH v souladu s OSPS. Budou losováni pouze závodníci, kteří 

mají uhrazeno startovné převodem na bankovní účet pořadatele, do termínu zaslanými hudebními doprovody a 

vyplněným formulářem PNP v rámci akreditačního systému ČKS.  

    

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

 

Hudební doprovod: Zaslání hudebního doprovodu je nedílnou součástí elektronické  

                                přihlášky závodníka v akreditačním systému ČKS.    

 

Vyhlášení výsledků:  Vyhlášeni mimo ledovou plochu budou všichni soutěžící jednotlivých kategorií.  

     

    

Hodnocení:    veřejné -  ISU systém  

  

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. 

    

Námitky:  Lze podat písemně do 15-ti minut po skončení příslušné části závodu řediteli závodu s vkladem 

1.000,- Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele.  

  

  

Výsledky: Budou publikovány na internetových stránkách ČKS ww.czechskating.org.  

  

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Program závodů 
 

Sobota: 28. 1. 2023 

                  

                  07:30  –  8:00   porada rozhodčích 

                 08:00 – 11:12 KP žačky (35) (úprava po 3. rozjížďce) 

                 11:15 – 11:30 úprava 

                 11:30 – 12:11 VJ nejmladší žáci (7) 

                 12:30 – 13:30 oběd 

                 12:30 – 12:45 úprava 

                 13:30 – 14:11 VJ mladší žáci (7)  

                 14:15 – 14:47  nováčci chlapci (7) 

                 14:47 – 15:00 úprava 

                 15:00 – 19:15 VJ žačky (35) (úprava po 3. rozjížďce) 

 

 

 

 

 

 

Neděle: 29. 1. 2023 

                 07:30 – 08:05 KP žáci (7) 

                 08:05 – 11:24 VJ nejmladší žačky (28) (úprava po 2. rozjížďce) 

                 11:25 – 12:40 VJ nováčci starší dívky 

                 12:40 – 13:40 oběd 

                 12:40 – 13:00 úprava 

                 13:40 – 14:40 VJ žači (7) 

                 14:40 – 19:00 VJ mladší žačky (42) (úprava po 2. rozjížďce) 

 

 

 

V Českém Těšíně  8.12.2022                                        

 

Schvalovací doložka : 
Rozpis byl schválen  STK ČKS dne 03.01.2023                                       za STK ČKS Bidař Petr v.r. 
pod identifikačním číslem IČZ: 3127 
 

 

  

  

  

  

 


