Krasobruslařský klub TJ Kraso Náchod
pořádá

Závod o

„Velkou cenu města Náchoda“
Závod je pořádán v rámci Poháru ČKS v těchto kategoriích:
Nováčci mladší dívky,Nov. starší dívky, Žačky nejmladší, Žačky a Žáci mladší, Žačky, Adul tA, B.

I.

Všeobecná ustanoveni

Pořadatel:

Krasobruslařský klub TJ Kraso Náchod

Datum konání:

22. října 2022 (sobota)

Místo konání:

Zimní stadion v Náchodě
Na strži 1795
547 01 Náchod

Ředitel závodu:

Lukáš Habr
Mobil: 603 576 244
Mail: lukas.habr@seznam.cz

Sekretář závodu:

Ing. Tomáš Voltr
Mobil: 602 400 105
Mail: voltr@me.com

Přihlášky:

Prostřednictvím akreditačního systému ČKS (jednotlivé kluby
obdržely od STK ČKS přihlašovací a další potřebné údaje) na mailovou
adresu sekretáře závodu. Uzávěrka přihlášek je 14. 10. 2022.

Startovné:

Jednotné startovné je 700,- Kč.
Společně s potvrzením o přijatých závodnících obdrží vysílající klub

po termínu uzávěrky přihlášek souhrnnou částku za startovné všech
závodníků daného klubu a pokyny k platbě. Úhrada startovného musí
být připsána na číslo účtu pořadatele TJ Kraso Náchod
246974905/0300 , VS 2210 nejpozději do 17. 10. 2022. Do poznámky
uveďte jméno klubu. Startovné je nevratné.
Úhrada nákladů:

Jmenovitě pozvaným rozhodčím podle platných směrnic ČKS.

Ubytování:

Bude zajištěno pouze rozhodčím, oficiálním činovníkům a zvaným
hostům.

Prezence:

Prezence pro všechny kategorie vždy 60 min. před začátkem soutěže
dané kategorie. Závodníci při prezenci předloží registrační kartu
závodníka.
Pro vstup na ZS bude pořadatel postupovat v souladu s platnými
nařízeními MZ či hygienických orgánů.

II.

Technická ustanovení

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel krasobruslení pro sezonu 2022/23,
Ustanoveními tohoto rozpisu a OSPS.

Bodování:

Veřejné, ISU – systém hodnocení.

Volná jízda:

Dle platných pravidel pro sezonu 2022/2023.

Rozsah soutěže:

V rámci poháru ČKS v těchto kategoriích:
Nováčci mladší dívky Nováčci starší dívky Žačky nejmladší
Žačky mladší
Žáci mladší
Žačky
Adult A, B
-

po 1.7. 2015 před 30.6. 2016
po 1.7. 2014 před 30.6. 2015
po 1.7. 2012 před 30.6. 2014
po 1.7. 2010 před 30.6. 2012
po 1.7. 2010 před 30.6. 2012
po 1.7. 2007 před 30.6. 2012
před 30. 6. 2007

Podmínky účasti:

Potvrzení závodníci se zaplaceným startovným, zaslanou hudbou a
náplněmi programů, kteří předloží při prezenci registrační kartu a
potvrzení o bezinfekčnosti. Dále lékařská prohlídka (ne starší 12
měsíců),
splněný příslušný test a udělený souhlas se zpracováním osobních
údajů dle „GDPR“ – zodpovídá vysílající klub.

Losování:

Losování se uskuteční systémem ISU SH v souladu s platnou OSPS.
Startovní pořadí bude zveřejněno na webových stránkách ČKS.

Hudební doprovod: Zaslání hudby je nedílnou součástí elektronické přihlášky závodníka
v akreditačním systému ČKS.
Námitky:
Lze podat do 15-ti minut po skončení příslušné části závodu řediteli
závodu s vkladem 1000,- Kč.
Upozornění:

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu. Je proto
nutné, aby vedoucí výprav sledovali informační tabuli.

ČASOVÝ PROGRAM (PŘEDBĚŽNÝ)
Sobota 22. 10. 2022: 07,00 - 07,30 hod.
07,45 - 08,15 hod.
08,15 - 10,00 hod.
10,00 - 11,50 hod.
11,50 - 12,20 hod.
12,20 - 14,40 hod.
14,40 - 14,55 hod.
14,55 - 17,30 hod.
17,30 - 18,00 hod.
18,00 - 20,00 hod.
20,00 - 20,15 hod.
20,15 - 21,00 hod.

porada rozhodčích
Žáci mladší
Nováčci dívky mladší
Nováčci dívky starší
úprava ledu a oběd
Nejmladší žačky (30)
úprava ledu
Mladší žačky (30)
úprava ledu a večeře
Žačky (30)
úprava ledu
Adult A, B

Vyhlášení výsledků: Vyhlášeni mimo ledovou plochu budou pouze medailisté jednotlivých
kategorií. Závodníci obdrží při prezenci drobné pozornosti a diplom,
do kterého si po uveřejnění oficiálních výsledků sami doplní své
umístění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V Náchodě dne 21.9. 2022

Lukáš Habr v.r.
ředitel závodu

Rozpis byl schválen STK ČKS dne 22.9. 2022

Roman Hauzer v.r.

Identifikační číslo soutěže IČZ:3105

