
 

 

 

 

Krasobruslařský klub Česká Třebová, z. s. 

 

Vás srdečně zve na 

 

5. ročník závodu 

 

Českotřebovská pirueta 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Závod je pořádán v rámci Poháru ČKS v kategoriích – nováčci mladší 

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

mladší žáci, žačky, juniorky, Adult A, Adult B  

 

 



I. Všeobecná ustanovení 

 

Pořadatel:   Krasobruslařský klub Česká Třebová, z. s. 

 

Datum konání: 4. února 2023 (sobota) 

 

Místo konání: Zimní stadion Česká Třebová, Skalka 2150, 560 02 Česká Třebová 

 

Ředitel závodu:  Jana Hůlková, mob. 739 076 959  

   e-mail: kkceskatrebova@seznam.cz  

    

Sekretář závodu: Jan Orlich, mob. 720 589 741 

   e-mail: jan.orlich@kraso-ct.cz  

 

Kancelář závodu:  Po celou dobu závodu na zimním stadionu v České Třebové 

 

Přihlášky:  Prostřednictvím akreditačního systému ČKS 

   Přihlašování probíhá do 28.1.2023 

 

Úhrada nákladů: Pouze pozvaným rozhodčím a oficiálním činovníkům dle platných směrnic  

   ČKS  

 

Ubytování:   Bude zajištěno pouze pozvaným činovníkům 

  

Startovné:   800 Kč všechny kategorie 

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 bankovní účet pořadatele, č.ú. 

2900849332 / 2010 nejpozději do 31. 1. 2023. Do zprávy pro příjemce 

uveďte název vysílajícího klubu. Startovné je nevratné.                                           

Losování: Proběhne počítačovým systémem ISU SH IceCalc v souladu s platnou 

Organizační směrnicí pohárových soutěží ČKS. Vylosováni budou pouze 

závodníci s uhrazeným startovným, zaslanou hudbou a formulářem 

plánované náplně programů. Startovní pořadí bude zveřejněno na webových 

stránkách ČKS v souladu s platnou Organizační směrnicí pohárových 

soutěží. 

 Prezentace: Končí 60 min. před začátkem rozjížďky dle vylosovaného pořadí 

příslušného závodníka 

 

 

II. Technická ustanovení  

 

Předpis:  Závodí se dle platných pravidel krasobruslení pro sezónu 2022/2023, 

ustanovení tohoto rozpisu a Organizační směrnice pohárových soutěží ČKS. 

Hodnocení:  Veřejné, ISU SH 

Rozsah závodu: Pohár ČKS – volné jízdy. Předběžný časový rozpis a pořadí kategorií: 
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8:00-8:45  Nováčci mladší dívky nar. po 1.7.2015 do 30.6.2016 

8:45-9:45 Nováčci starší dívky  nar. po 1.7.2014 do 30.6.2015 

10:00-12:30 Nejmladší žactvo nar. po 1.7.2012 do 30.6.2014 

13:00-15:45 Mladší žactvo  nar. po 1.7.2010 do 30.6.2012 

16:00-19:00 Žačky   nar. po 1.7.2007 do 30.6.2010 

19:30-20:15 Juniorky  nar. po 1.7.2003 do 30.6.2007 

 20:30-21:00 Adult A  nar. před 30.6.2007 

21:00-21:30 Adult B   nar. před 30.6.2007 

  
 

Volná jízda:  Dle platných pravidel poháru ČKS pro sezónu 2022 - 2023 

 

Upozornění:  Upřesněný časový rozpis bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek. 

   Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu, proto je nutné,  

   aby vedoucí výprav sledovali informační tabuli 

 

Startují:  Závodníci, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem a bylo uhrazeno 

startovné, zaslána hudba a plánovaná náplň jízdy, což je nedílnou součástí 

elektronického přihlašování prostřednictvím registračního systému ČKS. 

V případě velkého počtu přihlášených závodníků do některé vypsané 

kategorie si pořadatel vyhrazuje právo upravit počet soutěžících. Rovněž si 

pořadatel vyhrazuje právo na zrušení kategorie při nízkém počtu závodníků.  

 

Podmínky účasti:   Při prezentaci předloží závodník registrační průkaz a průkaz pojištěnce. 

Za platnost lékařské prohlídky (ne starší 12 měsíců) a udělení souhlasu se 

zpracováním osobních údajů dle „GDPR“ zodpovídá vysílající klub.  
Splnění epidemiologických opatření platných v den konání závodů. 

 

Hudební doprovod: Náhradní hudební doprovod (CD nebo USB) lze předložit při prezentaci 

 

Námitky, protesty:    Lze podat písemně do 15 minut po ukončení příslušné části závodu     

                                    s vkladem 1000,- Kč. Vklad v případě zamítnutí protestu propadá ve   

                                    prospěch pořadatele. 

 

Vyhlášení výsledků: Mimo ledovou plochu do 30 minut po ukončení příslušné kategorie 

v prostorách zimního stadionu. 

 

Ceny:  První tři umístění v každé kategorii obdrží pohár, medaile, diplomy a věcné 

ceny. Ostatní závodníci obdrží pamětní medaile, diplomy a věcné ceny. 

 

 Po celou dobu závodu bude v prostorách ZS k dispozici občerstvení (v klubovně ZS).  

 

III. Závěrečné ustanovení 

  
Schvalovací doložka : 
Rozpis byl schválen  STK ČKS dne 02.01.2023                                       za STK ČKS Bidař Petr v.r. 
pod identifikačním číslem IČZ: 3126 
. 

 

 V České Třebové, dne 2. 1. 2023 



   

      Jana Hůlková  

KK Česká Třebová  


