
                                              Sportovní krasobruslařský klub Cheb  
                                                          za podpory
                                                          Města Cheb

                                                                    

                                                                      pořádá

FINÁLE PROJEKTU
BRUSLIČKA



I. Všeobecná ustanovení

Pořadatel:                Sportovní krasobruslařský klub Cheb

Datum konání:         17. - 18. března 2023

Místo konání:           Zimní stadion Cheb

Ředitel závodu:        Mgr. Jana Smékalová, mobil 777 002 168,
                                        email: projekt-cheb@seznam.cz

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

Přihlášky:                Jmenovité přihlášky s uvedením kategorie a data narození
                                       zašlete nejpozději do 12.3.2023  
                                       na email: projekt-cheb@seznam.cz . Po tomto datu budeme
                                       vyrozumívat náhradníky v pořadí umístění v žebříčku projektu
                                       Bruslička.

Akreditace:              Akreditace bude probíhat v prostorách v Kulturním centru 
                                        Svoboda, Za Mostní branou 5, Cheb v pátek 17.3 2023
                                        v čase od 16,30 – 17,50 hodin.

Startovné:                 500,- pro všechny kategorie
                                         Úhrada startovného musí být připsána na číslo účtu pořadatele:
                                         7231294001/5500 nejpozději do 15.3.2023. Do poznámky
                                         uveďte jméno klubu.
                                          

Startují:                         V kategorii Začátečník Z1 – závodníci, kteří se umístili v pořadí
                                          žebříčku projektu Bruslička dané kategorie na 1.-10.místě
                                          k termínu 5.3.2022
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                                          V kategorii Začátečník Z2 – Z5 – závodníci, kteří se umístili
                                           v pořadí žebříčku projektu Bruslička dané kategorie
                                           na 1.-6.místě k termínu 5.3. 2023
                                          
                                           V kategoriích Začátečníci nebudeme vyrozumívat žádné
                                           náhradníky.   
                                                                 
   

                                           V kategorii Nováčci mladší B. Nováčci mladší C, Nováčci
                                           starší B a Nováčci starší C – závodníci, kteří se umístili
                                           v pořadí žebříčku projektu Bruslička dané kategorie 
                                           na 1.-12.místě k termínu 5.3.2023 + 5 náhradníků, tito budou
                                           o možném startu vyrozuměni v případě, kdy se nepřihlásí
                                           všech 12 soutěžících.

                                           V kategorii Žačky nejmladší B, Žačky mladší B a Žačky B
                                            - závodnice, které se umístily v pořadí žebříčku projektu
                                            Bruslička dané kategorie na 1.-23.místě k termínu 5.3.2023
                                            + 5 náhradníků, tito budou o možném startu vyrozuměni
                                            v případě, kdy se nepřihlásí všech 23 soutěžících.

                                            V kategorii Žačky nejmladší C, Žačky mladší C a Žačky C -
                                             závodnice, které se umístily v pořadí žebříčku projektu 
                                             Bruslička dané kategorie na 1.-23.místě k termínu 5.3.2023
                                             + 5 náhradníků, tito budou o možném startu vyrozuměni
                                             v případě, kdy se nepřihlásí všech 23 soutěžících.



                                     V kategorii Juniorky B, Juniorky C – závodnice, které se
                                             umístily v pořadí žebříčku Projektu dané kategorie 
                                             na 1.-6.místě k termínu 5.3.2023 + 2 náhradnice, tito budou
                                             o možném startu vyrozuměni v případě, kdy se nepřihlásí
                                             všech 6 soutěžících.

                                             V kategorii Sportovních dvojic a Tanců na ledě 
                                              (děti do 15ti let) startují všichni zájemci o soutěž. Start
                                             v párových disciplínách není podmíněn umístěním v žebříčku
                                             projektu Bruslička.

                                             V kategorii chlapců – nováčci ml. B – Junioři B – závodníci,
                                              kteří se umístili v pořadí žebříčku projektu Bruslička dané
                                              kategorie na 1.-3.místě k termínu 5.3.2023 – bez náhradníků.
                                                            

Bonusové karty:            Členové pořádajícího klubu mají možnost udělit svým 
                                               členům, kteří se do finále neprobojují ( neumístí se 
                                               v žebříčku projektu Bruslička na postupových místech)
                                               tzv. bonusovou kartu, která jim umožní start v soutěži. 
                                               Tito soutěžící budou při losování zařazeni do první
                                               rozjížďky.

Losování:                        Losování proběhne ve čtvrtek 16.3.2023 v prostorách
                                               zimního stadionu v Chebu. Startovní pořadí bude 
                                               závodníkům sděleno na společenském večeru, kdy budou
                                               jednotliví závodníci a závodnice představovány.



Soutěžní programy:         Volná jízda – jednotlivci, volná jízda SD a volný tanec TP.

Hudební doprovod:           Hudbu ve formátu mp3 zašlou vysílající kluby nejpozději
                                                  do 13.3.2023 elektronicky na emailovou adresu:
                                                  projekt-cheb@seznam.cz , soubor musí být pojmenovaný
                                                  jménem závodníka a kategorií.

Hodnocení:                       Soutěž bude hodnocena OBO systémem hodnocení
                                                  (účast 5ti bodujících rozhodčích). Seznam nominovaných
                                                   rozhodčích bude uveřejněn :
                                                   na webu www.projekt-bruslicka.cz
                                                   a dále     https://krasozavody.webnode.cz/ do 1.3.2023

Výsledné pořadí:               Bude stanoveno podle výsledku soutěže a bude vyhlášen 
                                                   vítěz Finále projektu Bruslička v kategoriích výše 
                                                   uvedených (1.-3. umístěný získá pohár, diplom,
                                                   medaili, cenu). Zároveň bude vyhodnocení třech nejlépe   
                                                   umístěných soutěžících v žebříčku projektu Bruslička – tito
                                                   obdrží pohár, medaili, diplom a cenu.
                                                   
Ubytování:                         Organizátor zajišťuje jen pozvaným činovníkům, možnosti
                                                   ubytování jsou:

HOTEL SLAVIE ***  ( Svobody 75/32, Cheb)

PENZION MAŠEK *** (Americká 2253/104, Cheb)
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HOTEL BARBAROSSA **** (Jateční 7, Cheb)

PENZION SPORT RELAX BUKY  ( Střížov 3, Cheb)

HOTEL KOMORNÍ HŮRKA **** (Komorní Dvůr 45, Cheb)



HOTELOVÝ RESORT STEIN ***  (Skalka 10, Cheb)

Případně se  lze ubytovat nedaleko Chebu ve Františkových Lázních.

II. Technické ustanovení

Předpis:                 Závodí se dle platných Pravidel krasobruslení, Pravidel projektu
                                    Bruslička a ustanovením tohoto rozpisu. Náplně programů 
                                    kategorií typu „B“ je shodná s náplní Poháru ČKS.

Podmínky účasti:  Všichni přihlášení, jejichž účast bude potvrzena pořadatelem.

III. PROGRAM SOUTĚŽE

Pátek 17. března 2023

16,30 – 17,50                AKREDITACE VŠECH ÚČASTNÍKŮ
18,00 -  20,00                SPOLEČENSKÝ VEČER
                                       - představení závodníků v jednotlivých kategoriích
                                       - představení rozhodčích
                                 -vyhlášení vítězů žebříčku projektu Bruslička
                                       - doprovodný program – akrobatický rokenrol, taneční
                                  skupina ONE CREW, sólový zpěv, základní umělecká

                                  Cheb, hra na klavír

                                                 Sobota 18. března 2023

  7,00 –   8,30                  Začátečníci
  8,30 – 13,15                  Všechny kategorie typu B ( kromě Juniorek)
13,45 – 18,00                  Všechny kategorie typu C ( + SD a TP)
18,00 -  19,15                  Juniorky B, C



Přesný časový program slavnostního večera a samotného finálového 
závodu obdrží každý závodník při akreditaci. Závodníci také obdrží 
akreditační kartu, díky, které budou mít možnost využít se slevou 
návštěvy sportovních zařízení (bazén, bowling…), slevy na sportovní
oblečení , slevu na oběd na zimním stadionu v Chebu.

                            TĚŠÍME  SE  NA  VÁS !!!

                                                                                       Skk Cheb
                                                                                               Mgr. Jana Smékalová
                                                                                                 předsedkyně klubu


