KRASO KLUB HAVÍŘOV
pořádá
48. ročník závodu „Havířovská růže“
3. prosince 2022

Závod je pořádán v rámci POHÁRU ČKS – ISU SH

I. Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

Kraso Klub Havířov z.s.

Datum konání:

sobota 3. prosince 2022

Místo konání:

Zimní stadion, ul. Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí

Ředitel závodu:

Martina Brťková, 774 574 458, e-mail: brtkova.martina@seznam.cz

Sekretář závodu:

Dominika Linzerová, 604 308 371, e-mail: kkhavirov@seznam.cz

Přihlášky:

Prostřednictvím nového registračního systému ČKS. V případě dotazů
kontaktujte prosím sekretáře závodu. Uzávěrka přihlášek 24.11.2022.

Startovné:

800,- Kč pro všechny kategorie
Hradí se předem v souladu s platnou Organizační směrnicí pohárových
soutěží ČKS, a to převodem na účet 1722662369/0800 za závodníky přijaté
a potvrzené pořadatelem. Platba nejpozději do 28.11.2022.

Úhrada nákladů:

Pozvaným rozhodčím, členům TP dle platných směrnic ČKS.
Ostatním účastníkům hradí veškeré náklady vysílající klub.

Ubytování:

Bude zajištěno pouze pozvaným rozhodčím.

Prezentace:

Na ZS 1 hodinu před začátkem závodu dané kategorie. Nejpozději však 1
hod. před začátkem příslušné rozjížďky.
Závodníci předloží registrační průkaz.
Za platnost lékařské prohlídky a udělený souhlas se zpracováním osobních
údajů dle“ GDPR“ zodpovídá u závodníků vysílající klub.

Losování:

Pro všechny kategorie se uskuteční systémem ISU SH v souladu s platnou
Organizační směrnicí pohárových soutěží ČKS. Vylosováni 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.

Podmínky účasti:

Potvrzení pořadatele o přijetí do závodu. Úhrada startovného.

Vyhlášení výsledků:

Proběhne do 30 minut po ukončení jízdy posledního závodníka dané
kategorie v prostorách ZS.

II. Technická ustanovení
Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel krasobruslení, ustanovení tohoto rozpisu a
Organizační směrnice pohárových soutěží ČKS pro sezónu 2022/2023.

Bodování:

Veřejné, v rámci Poháru ČKS ISU - SH

Startují:

Všichni přihlášení závodníci, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem
a uhrazeným startovným.

Hudba:

Hudební doprovod ve formátu mp3 a formulář plánované náplně programu
je třeba zaslat elektronicky prostřednictvím nového reg. systému ČKS.

Volná jízda:

Dle platných pravidel pro sezonu 2022/2023.

Rozsah závodu:

Pohár ČKS
juniorky
žačky
mladší žačky
nejmladší žačky,žáci
nováčci starší dívky
nováčci mladší dívky
Adult B

po 1.7.2003 a před 30.6.2009
po 1.7.2007 a před 30.6.2012
po 1.7.2010 a před 30.6.2012
po 1.7.2012 a před 30.6.2014
po 1.7.2014 a před 30.6.2015
po 1.7.2015 a před 30.6.2016
bez omezení a před 30.6.2007

Mezioddílový přebor: Přípravka prvky – bez omezení
Prvky: stromeček vpřed, vzad, překládání vpřed, vzad, trojky, kanon
(kozáček, čápová pirueta, holubička a prvek dle vlastní fantazie)
V případě velkého počtu závodníků do některé vypsané kategorie si pořadatel vyhrazuje právo
omezit počet startujících.
Námitky, protesty:

Lze podat do 15 min. po vyhlášení výsledků příslušné části závodu řediteli
soutěže s vkladem 1.000 Kč, který v případě zamítnutí propadá ve
prospěch pořadatele.

Upozornění:

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

Výsledky:

Budou publikovány na internetových stránkách ČKS.

III. Schvalovací doložka
Rozpis byl schválen STK ČKS dne: 23.10.2022

za STK ČKS Hauzer Roman v.r.

pod identifikačním číslem IČZ : 3113
V Havířově 21.10.2022

Martina Brťková, předseda KK Havířov

Předběžný časový program Havířovské růže
Sobota 3. prosince 2022
07,30 – 08,00

Porada rozhodčích

08,00 - 08,30

VJ Nejmladší žáci

08,30 – 09,30

VJ Nováčci mladší dívky

09,30 – 10,30

VJ Nováčci starší dívky

11,00 – 13,00

VJ Nejmladší žačky

13,00 – 14,00

oběd + Přípravky prvky

14,00 – 16,30

VJ Mladší žačky

16.45 – 18,45

VJ Žačky

19.00 – 20.00

VJ Juniorky

20.15 – 20.45

VJ Adult B

Vyhlášení výsledků bude mimo ledovou plochu po ukončení dané kategorie.

