
Spolek bruslařů mělnických

pořádá dne 11. 12. 2022

18. ročník „ Velké ceny města Mělníka“
Klubová soutěž

Za podpory města:

Všeobecná ustanovení

Pořadatel: Spolek bruslařů mělnických

Datum konání: neděle 11. 12. 2022

Místo konání: Zimní stadion Mělník, Klášterní 647, 276 01

Ředitelka závodu: Mgr. Jarmila Čížková, mob. 605 929 714, email: sbmmelnik@gmail.com

Sekretář závodu: Daniela Petrová, mob. 739 494 325

Přihlášky: Jmenovité přihlášky s uvedením kategorie a data narození zašlete
prostřednictvím vysílajícího oddílu nejpozději do 30. 11. 2021 na email:
sbmmelnik@gmail.com

Startovné: Přípravka - 400,-Kč, ostatní kategorie 600,-Kč

Platba při prezentaci hotově

Prezentace a losování: Prezentace končí 60 minut před plánovaných začátkem dané kategorie.
Rozlosování závodníků proběhne 7.12. , rozlosování bude zveřejněno na
webových stránkách Projektu bruslička v pátek 9.12.2022:

Vyhlášení výsledků: Proběhne do 45 minut po ukončení kategorie ve vestibulu u hlavního vchodu.
První tři z každé kategorie obdrží medaile a poháry, všichni účastníci obdrží
diplomy a drobné upomínkové předměty

Námitky: Lze podat do 15 minut po skončení příslušné části závodu s vkladem 1000 Kč,
který v případě zamítnutí protestu připadá ve prospěch pořadatele.



Technická ustanovení

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel krasobruslení, Pravidel projektu Bruslička
platné pro sezónu 2022/23 a ustanovení tohoto rozpisu.

V případě velkého počtu přihlášených závodníků do některé z vypsaných
kategorií si pořadatel vyhrazuje právo upravit počet soutěžících, případně
upravit počet kategorií.

Startují: Všichni přihlášení, jejichž účast bude potvrzena pořadatelem.

Bodování: OBO/SH

Hudební doprovod: CD nosič se zřetelným označením jména a příjmení závodníka, oddílu, a
kategorie. Jen jedna skladba na CD, doporučujeme připravit i rezervní CD.
Bude odevzdáno při prezenci.

Rozsah závodu: Projekt Bruslička

Začátečníci - Z1 - Z2

Bruslička C – Nováčci mladší, Nováčci starší, Žactvo nejmladší, Žactvo
mladší

Bruslička B – Nováčci mladší, Nováčci starší, Žactvo nejmladší, Žactvo
mladší, Žactvo

Mezioddílový závod

Přípravka mladší 2017 a mladší: Stromeček vpřed + čáp + buřtíky vpřed +
vozíček na obou. Mezi modrými čarami.

Přípravka  starší 2015 - 2016: Stromeček vpřed + čáp + buřtíky vpřed +
vzad, vozíček na jedné noze, holubička. Mezi modrými čarami.

Přípravka bez omezení věku:

1. Stromeček vpřed

2. Vozíček na jedné noze

3. Překládání do osmy

4. Brzda v brankovišti

5. Stromeček vpřed

6. Šourák ke kruhu

7. Přešlapování

8. Holubička po kruhu

9. Čápová pirueta



Výsledky této soutěže budou v kategoriích spadajících do projektu Bruslička  započítány do žebříčku
projektu Bruslička 2022/2023.

I. Časový rozpis – předběžný

7:15 – 8:00 Přípravka bez omezení věku + Přípravka mladší + starší

8:00 – 8:30 Začátečníci Z1+ Z2

8:30 – 9: 30 Nováčci mladší C+ Nováčci mladší B

9:30 – 10: 30 Nováčci starší C+ Nováčci starší B

10:30 – 11:30 Žactvo nejmladší C

12:00 – 14:30 Žactvo nejmladší B

14:30 – 16:00 Žactvo mladší C

16:00 – 17:30 Žactvo mladší B

17:30 - 18:30 Žactvo B

Časový rozpis se může změnit, dle počtu přihlášených závodníků.


