
                                                                                                                     



I. Všeobecná  ustanovení
     
Pořadatel :                   Sportovní krasobruslařský klub Cheb

Datum konání:            28. ledna 2023 ( sobota)

Místo konání :             Zimní stadion Cheb

Ředitel závodu:           Mgr. Jana Smékalová, mobil 777 002 168

Sekretář závodu:         Petra Lehocká, mobil 720 482 200, email : projekt-cheb@seznam.cz

Přihlášky:                    Jmenovité přihlášky s uvedením kategorie, datum narození, klub, zašlete
                                      nejpozději do 23. 1. 2023 na email: projekt-cheb@seznam.cz

Startovné:                    400,- přípravky     600 Kč  - ostatní kategorie
                                      Společně s potvrzením o přijatých závodnících obdrží vysílající klub
                                      po termínu uzávěrky souhrnnou částku za startovné všech závodníků
                                      daného klubu a pokyny k platbě.
                                      Úhrada startovného musí být připsána na číslo účtu pořadatele:
                                      7231294001/5500 nejpozději do 25.1.2023. Do poznámky uveďte jméno
                                      klubu. Startovné je nevratné. 
                                      

Prezentace:                  Prezentace končí 1 hodinu před plánovaným začátkem dané soutěžní
                                      kategorie. 

Losování:                     Losování startovního pořadí bude provedeno po uzávěrce přihlášek  a 
                                      zveřejněno současně s časovým rozpisem. Losování proběhne pro všechny
                                      kategorie dne 25.1. 2023 v prostorách zimního stadionu v Chebu.

II. Technická ustanovení:

Předpis:                       Závodí se dle platných Pravidel krasobruslení, Pravidel projektu 
                                      Bruslička a ustanovením tohoto rozpisu.

Rozsah závodu:           Klubová soutěž
                                      Přípravka               A, B
                                      Adult B
                                      Adult – prvky

                                      Projekt Bruslička
                                      Nováčci mladší       B, C
                                      Nováčci starší         B, C
                                      Žactvo nejmladší    B, C
                                      Žactvo mladší         B, C
                                      Žactvo                     B, C
                                      Juniorky                  B, C
                                      Začátečník               Z1
                                      Začátečník               Z2
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Náplně programů kategorií projektu Bruslička: https://www.projekt-bruslicka.cz.

DO VŠECH KATEGORIÍ SE MOHOU HLÁSIT I CHLAPCI.

PŘÍPRAVKA  A    nar.  2018  a mladší  -   stromeček vpřed + čáp + cibulky vpřed + bobík
                                                                      ( od modré čáry – k modré čáře)

PŘÍPRAVKA  B    nar.  2016 – 2017     -   stromeček vpřed + čáp + vozík na jedné  noze + čáp +    
                                                                     obrat a cibulky vzad
                                                                      ( od modré čáry – k modré čáře)
U přípravky budou na ledě bruslařky, které budou závodníkům pomáhat.

ADULT – prvky     do 1.7. 2004             -  stromeček vpřed, překládačka vpřed do osmy,
                                                                     3 valčíkové trojky, kadet, crossrolly, holubička
                                                                     po kruhu, šourák, pirueta, zadní stromeček, brzda,
                                                                     úklona
U Adultů – prvky  -  nebudeme určovat nákres, necháme na každém závodníkovi. Možnost
                                 hudebního doprovodu.
                                                                     

Startují :                         Všichni přihlášení, jejichž účast bude potvrzena pořadatelem. 
                                         Předložení registračního průkazu v kategoriích Projektu Bruslička, 
                                         průkazem zdravotní pojišťovny pro kategorii Přípravka, Adult – prvky.
                                 
                                          V případě velkého počtu přihlášených závodníků do některé vypsané
                                          kategorie si pořadatel vyhrazuje právo upravit počet soutěžících na 24.
                                          V případě malého počtu přihlášených závodníků ( méně než 3) 
                                          do některé vypsané kategorie si pořadatel vyhrazuje právo tuto kategorii
                                          zrušit.

Hodnocení:                      OBO

Hudební doprovod:        Vysílající klub zajistí odeslání hudebních doprovodů všech přihlášených
                                          závodníků ve formátu mp3 společně s přihláškou na email: 
                                          projekt-cheb@seznam.cz
                                          Při prezentaci odevzdat i  CD, které musí být zřetelně označeno jménem
                                          závodníka, názvem klubu a kategorii.

Námitky:                          Lze podat do 15 minut po skončení příslušné části závodu s vkladem 
                                          1000,- V případě zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěchu 
                                          pořadatele.

Upozornění:                     Po celou dobu závodu bude k dispozici na ZS fotograf, bufet, restaurace.
                                            

Výsledky této soutěže budou započítány ve všech kategoriích a do žebříčku projektu
Bruslička 2021/2022.

https://www.projekt-bruslicka.cz/


III. ČASOVÝ  ROZPIS – PŘEDBĚŽNÝ
                                             Sobota 28. ledna 2023

  7, 15 – 8,00              Začátečníci Z1 + Z2

  8,00 -   8,45              Nováčci mladší B
                                    Nováčci mladší C

  8,45 -  10,00             Nováčci starší B
                                    Nováčci starší C            
                                  
 10,00 – 11,00             Žactvo nejmladší B
                                  

 11,00 –12,00              Žactvo nejmladší C

12,00 – 13,00              Oběd rozhodčích

13,00 – 13,45              Přípravka A,B

13,45 – 14,15              Adult - prvky

14,15 – 15,30              Žactvo mladší B

15,30 – 16,30              Žactvo mladší C

16,30 – 17,30              Žactvo B            

17,30 – 18,30              Žactvo C

18,30 -  19,15              Juniorky, Junioři B, C

19,15 -  19,45              Adult B

                                                                                                 Mgr. Jana Smékalová
                                                                                                     ředitelka závodu
                                        


