
SPORTOVNÍ KRASOBRUSLAŘSKÝ 

KLUB  KARVINÁ 

pořádá  

 

 
52. ročník závodu 

„Karvinský kahanec“ 
 

17.12.2022 
 

 



 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:  
 
POŘADATEL  SPORTOVNÍ KRASOBRUSLAŘSKÝ KLUB KARVINÁ 
 
DATUM KONÁNÍ:  17. prosince 2022 
 
MÍSTO KONÁNÍ:  Zimní stadion Karviná 
   ul. Karola Śliwky 783, 733 01 Karviná-Fryštát  
 
ŘEDITEL ZÁVODU:   Monika Šimrová 
  tel. 723864649,  email: monika.simrova@seznam.cz  
 
SEKRETÁŘ ZÁVODU: Markéta Langerová, DiS., 
  tel. 605137510          e-mail: langerovamarketa@gmail.com 
 
 
PŘIHLAŠKY:  Online, prostřednictvím nového registračního systému ČKS.  
  Uzávěrka závodu 8.12.2022. 
 
UBYTOVÁNÍ:  Bude zajištěno pouze pozvaným činovníkům. 
 
ÚHRADA NÁKLADŮ: Pozvaným činovníkům budou hrazeny dle platných směrnic 

ČKS. 
 
STARTOVNÉ:   Výše startovného 700,- Kč pro všechny kategorie. 
 
  Úhrada startovného musí být připsána předem na účet SKK 
  Karviná č.ú. 242052428/0300  nejpozději do 12.12.2022. 
  Společně s potvrzením o přijatých závodnicích po termínu 
  uzávěrky přihlášek obdrží vysílající klub souhrnnou částku za 
  startovné všech závodníků daného klubu a pokyny k platbě.  
  (Do poznámky uveďte jméno klubu). Startovné je nevratné. 
 
PREZENCE:  Pro všechny kategorie začíná 1 hod. před zahájením závodu 
dané   kategorie na ZS. Závodníci předloží registrační průkaz.   
 
LOSOVÁNÍ:  Losování proběhne počítačovým systémem ISU SH v souladu 
  s platnou Organizační směrnicí pohárových soutěží ČKS.  
  Vylosovaní budou pouze potvrzení závodníci s uhrazeným 
  startovným, zaslaným hudebním doprovodem a formulářem 
  plánované náplně programu. 
  Startovní pořadí bude zveřejněno na webových stránkách ČKS 
  v souladu s platnou Organizační směrnicí pohárových soutěží 
  ČKS. 
 
 
 



 
TECHNICKÁ USTANOVENÍ:  
  
PŘEDPIS:  Závodí se dle platných pravidel krasobruslení platných pro 

sezónu 2022/2023, ustanovení tohoto rozpisu a Organizační 
směrnice pro pořádání pohárových soutěží ČKS. 

 
STARTUJÍ:  Všichni přihlášení závodníci, jejichž účast byla potvrzena 

pořadatelem a uhrazeným startovným, odevzdaným čestným 
prohlášením. Za lékařskou prohlídku ne starší 12 měsíců, 
udělený souhlas se zpracováním osobních údajů dle „GDPR“ 
zodpovídá vysílající klub.  

  
ROZSAH ZÁVODU:   Pohár ČKS  
  
    Juniorky    po 1.7.1999 před 30.6.2005  

Žačky    po 1.7.2007 před 30.6.2012  
Mladší žačky     po 1.7.2010 před 30.6.2012 
Nejmladší žačky   po 1.7.2012 před 30.6.2014  
Nejmladší žáci   po 1.7.2012 před 30.6.2014  
Nováčci starší dívky   po 1.7.2014 před 30.6.2015  
Nováčci mladší dívky  po 1.7.2015 před 30.6.2012 

 
 
    Mezioddílový přebor:  
     
    PŘÍPRAVKA – PRVKY   bez omezení  
     
    Prvky: stromeček vpřed, vzad, překládání vpřed, vzad, 
    trojky, kanón – čáp – brzda pluhem, pirueta  
    (prvek dle vlastního výběru ) 
     
VOLNÁ JÍZDA:  Dle platných pravidel pro sezónu 2022/2023  
 
 
HUDEBNÍ DOPROVOD: Hudební doprovod ve formátu MP3 a formulář plánované náplně 

 programu. Je potřeba zaslat elektronicky prostřednictvím 
nového registračního systému ČKS.  

  
BODOVÁNÍ:   Veřejné, v rámci Poháru ČKS ISU – SH.  
 
   
NÁMITKY:  Lze podat písemně do 15 minut po vyhlášení výsledků příslušné 

části  závodu. Při podání námitek je třeba složit zálohu 1 000,- 
Kč, která v případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele.  

  
  



UPOZORNĚNÍ:  Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu, proto 
je nutné sledovat informační tabuli, kde budou případné změny 
vyvěšeny. 

VYHLÁŠENÍ: Vyhlášení výsledků proběhne do 30 min. po skončení příslušné 
kategorie v prostorách ZS. 

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:  
 

Schvalovací doložka: 

Rozpis byl schválen STK ČKS dne 24.10.2022 Roman Hauzer v.r. 

pod identifikačním číslem IČZ:  3115 

  
 

 
 
 

Předběžný časový program závodu 

Sobota 17.12.2022 

 
07:00 – 07:30 porada rozhodčích  
07:30 – 09:30 VJ nováčci mladší dívky 
09:30 – 10:30 VJ nejmladší žáci   
10:30 – 12:30 VJ nováčci starší dívky  
 
12:30 – 13:15 oběd (v přestávce meziooddílový závod přípravka – prvky) 

 
13:15 – 15:15 VJ nejmladší žačky  
15:15 – 17:15  VJ mladší žačky  
17:15 – 19:15  VJ žačky 
19:15 – 20:00  VJ juniorky  

 
 
 
  
 

 


