
Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem 
 

pořádá 
 

IV. ročník „MEMORIÁLU KARLA DIVIŠE“ 
 

POHÁR ČKS pro  kategorie nováčci dívky, žačky nejmladší A+ B, 
žáci nejmladší A,  žačky mladší A+ B, žačky A + B, žáci B  

 
 

I. Všeobecná ustanovení 
 

Pořadatel:                     Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem 
 
Datum konání:             6. listopad 2016 (neděle)  
 
Místo konání:               Zimní stadion ve Dvoře Králové nad Labem  
 
Ředitel závodu:           JUDr. Michaela Koblasová, Zborovská 2371, 544 01 Dvůr Králové nad    

Labem,  mob. 608 426 066, mail:  projekt-bruslicka@seznam.cz 
 
Sekretář závodu:      Mgr. Helena Seitlová, Na Příčce 1986, , 544 01 Dvůr Králové nad    

Labem,  mob. 737 474 446 
 
Kancelář závodu:         Po celou dobu závodu na zimním stadionu ve Dvoře Králové n. L. 
 
Přihlášky:                    Jmenovité přihlášky s uvedením kategorie, tj. vč. rozlišení A a B a data 

narození zašlete nejpozději do 26.10.2016 na mail: projekt-
bruslicka@seznam.cz 

                                  
Startovné:            400,-Kč všechny kategorie (Pohár ČKS) 
                                       
Úhrada nákladů:      Závodníci startují na vlastní náklady (případně na náklady vysílající 

ZOJ). Delegovaným rozhodčím se poskytuje úhrada dle platných 
směrnic ČKS.  

 
II.   Technická ustanovení 

 
Předpis: Soutěž se řídí Pravidly krasobruslení platnými pro sezónu 2016/2017 

dále ustanoveními tohoto rozpisu a Organizační směrnicí pohárových 
soutěží ČKS (hodnocení prováděno systémem OBO).   

 
Rozsah závodu  :        Pohár ČKS  (nováčci dívky - žačky) – skupiny A a B.  K zařazení 

kategorie Pohár ČKS: nováčci mladší dívky a juniorky dojde 
v případě, že nedojde k předpokládanému naplnění ostatních kategorií. 
O zařazení těchto kategorií budete informování nejdéle do 30.10.2016 



na stránkách:  www.projekt-bruslicka.estranky.cz. Chlapci se mohou 
hlásit pouze do kategorií žáci nejmladší A a žáci B!   

 
Startují:                       Všichni přihlášení, jejichž seznam bude do 30.10.2016 uveden na 

stránkách: www.projekt-bruslicka.estranky.cz v sekci KALENDÁŘ 
ZÁVODŮ – název souboru „Seznam účastníků IV. ročník Memoriálu 
Karla Diviše“ -  Případná změna časového programu bude rovněž do 
30.10.2016  uveřejněna na uvedených web. stránkách.   

 
Podmínky účasti:       Registrační průkaz a potvrzení o lékařské prohlídce. 
 
Hudební doprovod:  K reprodukci hudebního doprovodu je k dispozici CD přehrávač (bez 

možnosti přehrání formátu MP3!). CD musí být zřetelně označeny 
jménem závodníka, ZOJ a druhem jízdy.  

 
III. Časový program - KONEČNÝ 

 
 

Neděle 6. listopadu 2016 
 
 
11.30 – 12.15  hod.            Žáci nejmladší  A (1)  + Nováčci dívky    
 
12.45 –  14.15  hod.    Žačky mladší A + žačky mladší B 
 
14.30 – 15.15 hod.           Žačky nejmladší A  
 
15.15 – 16.30 hod.  Žačky nejmladší B 
 
16.30 – 17.00 hod.    Žačky A   
 
17.00 – 17.20 hod.   Žáci B 
 
17.20 – 18.30 hod.    Žačky B   
 
 
 
Prezentace končí  45 min. před začátkem dané kategorie, losování probíhá 30 min. před začátkem 
závodu, vyhlášení  bude uskutečněno nejdříve 15 min.  a nejpozději do 60   min. po skončení příslušné 
kategorie  mimo ledovou plochu.  Přesný čas vyhlášení bude uveden na nástěnce uvnitř haly, kde jsou 
zveřejňovány výsledky jednotlivých kategorií. .   
 
 
Schvalovací doložka : 
Rozpis byl schválen  STK ČKS dne 23.8.2016    za STK ČKS Evžen Milčinský v.r. 
pod identifikačním číslem IČS : 2501 
 
 
 
 
Ve Dvoře Králové nad Labem  dne  23. srpna 2016 
  
                                                                                                     JUDr. Michaela Koblasová 



                                                                                                               ředitelka závodu 


