
Velká cena města Prostějova v krasobruslení 

a Přebor Olomouckého kraje 

 

závod je pořádán v rámci Poháru ČKS 

 

A / Všeobecná ustanovení: 

 

Pořadatel:  KRASO-bruslení Prostějov z.s. 

Datum konání: 25. Března 2023 (sobota) 

Místo konání:  Zimní stadion Prostějov, U stadionu 4452, 796 01 Prostějov  

 

Ředitel závodu: Vladimíra Hejčíková, Dolní ul. 6, 796 01 Prostějov, tel: +420723535808, e-mail: 

jindrichhejcik@seznam.cz 

 

Kancelář závodu: kancelář bude po celou dobu závodu na ZS,  

kontaktní osoba:  Monika Tanečková, tel. +420775979752, kraso.monika@gmail.com 

 

Přihlášky: prostřednictvím nového akreditačního systému ČKS (jednotlivé kluby obdržely od 

STK ČKS přihlašovací a další potřebné údaje).  

 

Uzávěrka:  needle 19. března 2023 

 

Ubytování:  Nebude zajišťováno. V případě potřeby je možné se ubytovat v Motelu Gól přímo u 

zimního stadionu. Rezervace ubytování na tel. č. 582 351 422.  

 

Úhrada nákladů: Pozvaným činovníkům a rozhodčím dle Směrnice ČKS, závodníci startují na vlastní 

náklady, případně na náklady vysílající ZOJ. 

 

Prezence: Prezence začíná 60min před závodem dané kategorie na ZS.  

    

Losování:  Proběhne počítačovým systémem v souladu s platnou 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 v souladu s platnou Organizační směrnicí pohárových 

soutěží ČKS. 

    

Úhrada nákladů: Členům technického panelu, pozvaným rozhodčím a funkcionářům dle platných 

směrnic, ostatním účastníkům vysílající organizace. 

 

Startovné:  Všechny kategorie 800,-Kč. Startovné uhradí kluby převodem současně s přihláškou 

na účet KRASO-bruslení Prostějov č.ú. 2599639001/5500, platby prosíme 

posílejte vždy jednu hromadně za klub do 21. Března 2023 do 20h!!!  

 

 

B / Technická ustanovení: 

 

Předpis:  Závodí se dle Pravidel krasobruslení a ustanovení tohoto rozpisu. 

 

Rozsah závodu: Pohár ČKS v těchto kategoriích:  

   Juniorky, Žačky/Žáci, Žačky ml. / žáci ml., Žačky nejml. / žáci nejml., nováček st. A 

nováček ml. Dívky, nováček chlapci, Adult A, Adult B 

 

Volná jízda:  dle pravidel pro sezónu 2022/2023  

 

Hudba:   USB disk, formát MP3 

 

Bodování:   ISU SH  

 



Podmínky účasti:Potvrzení pořadatele o přijetí do závodu. Úhrada startovného předem na účet. 

Registrační karta, lékařská prohlídka, souhlas se zpracováním osobních údajů dle 

„GDPR“ . 

   Za platnost lékařské prohlídky a udělený souhlas se zpracováním osobních údajů dle 

„GDPR“ zodpovídá u závodníků vysílající klub. 

 

Námitky:   Lze podat do 15 min. po skončení příslušné části závodu řediteli závodu s vkladem 

1000,-Kč. 

 

Výsledky:  Vyhlášeni mimo ledovou plochu. 

 

Upozornění:  Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu, proto je nutné sledovat 

informační tabuli, kde budou případné změny vyvěšeny. V průběhu závodu mohou 

být pořizovány fotografie a videozáznamy pro prezentaci pořadatele a závodu. 

GDPR: Pro potřeby pořádání závodu, bude KRASO-bruslení Prostějov z.s., U stadionu 

4452, 796 01 Prostějov, IČO: 266 36 433 z důvodů oprávněných zájmů správce a 

pořadatele závodu, zpracovávat osobní údaje jednotlivých účastníků, které budou 

předány Českému krasobruslařskému svazu. Aktuální časový program bude 

zveřejněn na stránkách ČKS po termínu uzávěrky přihlášek. 

 

Časový program:  Sobota 25/3 2023 v rozmezí 7-21h 

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

 

 

 

C / Závěrečná ustanovení:   

 

Schvalovací doložka:  

Rozpis byl schválen  STK ČKS dne 04.02.2023                                       za STK ČKS Bidař Petr v.r. 
pod identifikačním číslem IČZ: 3136 
 

 

  

V Prostějově  dne 3.2.2023 

 

Vladimíra Hejčíková 

ředitel závodu 

 

 

 


