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Krasobruslařský klub Rokycany 
pořádá III. ročník závodu 

ROKYCANSKÉ OSTŘÍ 
 
 

Závod je pořádán v rámci POHÁRU ČKS pro kategorie – nováčci mladší dívky,  
nováčci dívky, žačky nejmladší A + B, žačky mladší A + B, žačky A. 
 
Všeobecné ustanovení 
 
Pořadatel:  Krasobruslařský klub Rokycany, z.s. 
Datum konání: 4. března 2017 
Místo konání: Zimní stadion Rokycany, Josefa Růžičky 1018, 337 01 Rokycany 
Ředitel závodu:        Mgr. Denisa Kokošková 
                                    e-mail: kkrokycany@seznam.cz  
                                    tel: 731 844 664 
Sekretář závodu: Pavlína Jarošíková 
   e-mail: kkrokycany@seznam.cz 
   tel: 776 234 439 
Přihlášky: Jmenovité přihlášky potvrzené vysílajícím oddílem zašlete nejpozději  

do 25. února 2017 na adresu sekretáře závodu. 
Úhrada: Pouze pozvaným rozhodčím dle platných směrnic 
Startovné: Pro všechny kategorie 400,-Kč  
Ubytování:             Nezajišťujeme 
                                     
Technické podmínky: 
 
Předpis: Závodí se podle platných pravidel krasobruslení ČKS, ustanovení tohoto 

rozpisu a Organizační směrnice pohárových soutěží. 
  
Rozsah závodu:         Nováčci mladší dívky             nar. po 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010 
                                    Nováčci dívky                                   nar. po 1. 7. 2008 do 30. 6. 2009 
                                    Žačky nejmladší  A+B  nar. po 1. 7. 2006 do 30. 6. 2008 
                                    Žačky mladší  A+B   nar. po 1. 7. 2004 do 30. 6. 2006 
                                    Žačky  A    nar. po 1. 7. 2001 do 30. 6. 2006 
 
Volná jízda: Náplň a délka volných jízd dle platných pravidel pro sezónu 2016/2017 
                                     
Hodnocení:             veřejné systém OBO  
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Podmínky účasti: - registrační průkaz 
                - za platnost lékařské prohlídky a splnění příslušného testu zodpovídá u závodníků 

vysílající klub 
                   - v jednotlivých kategoriích může startovat nejvýše 24 závodníků. Při vyšším počtu 
přihlášených závodníků si pořadatel vyhrazuje právo provést omezení počtu startujících podle 
vlastního rozhodnutí. 
 
 
Hudební doprovod: CD se zřetelným označením jména a příjmení závodníka, oddílu, kategorie a 

druhu jízdy (VJ). Jen 1 skladba CD. Vzhledem k častému výskytu chybně 
vypálených CD doporučuji mít náhradní CD. Nahrávka nesmí být v MP3 
formátu. 

 
 
Námitky: Lze podat do 15 minut po skončení příslušné části závodu se vkladem  

1000,- Kč. V případě zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch 
pořadatele. 

 
 
Prezentace závodníků: Je vždy nejpozději jednu hodinu před zahájením závodu příslušné 

kategorie. Losování startovního pořadí je vždy 30 minut před zahájením 
závodu příslušné věkové kategorie. Případné zdržení na trase prosím volejte 
na telefon ředitele nebo sekretáře závodu. 

 
 
Vyhlášení výsledků: Bude do 45 minut po ukončení kategorie mimo ledovou plochu. 
 
 
Ceny: První tři z každé kategorie obdrží poháry a všichni závodníci obdrží medaile, 

diplomy a malé věcné ceny. 
 
 
Upozornění: Časový program bude upraven podle počtu přihlášených závodníků a bude 

všem přihlášeným klubům oznámen na kontaktní e-mail. 
 
 
Časový rozpis 
 
11,35 – 12,05 Nováčci mladší dívky   (7) 1 rozjížďka 7 
Losování - 11,05 hod 
 
Úprava ledové plochy + oběd rozhodčích 
 
12,45 – 13,05 Nováčci dívky     (5) 1 rozjížďka 5 
Losování – 12,15 hod 
 
13,05 – 13,50 Žačky mladší A    (7) 1 rozjížďka 7 
Losování - 12,35 hod 
 
13,50 – 15,15 Žačky nejmladší A     (17) 3 rozjížďky 5+6+6 
Losování – 13,30 hod 
 
Úprava ledové plochy 
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15,35 – 17,05 Žačky nejmladší B     (19) 3 rozjížďky 6+6+7 
Losování - 15,05 hod 
 
17,05 – 17,45 Žačky mladší B         (8) 1 rozjížďka 8 
Losování - 16,35 hod 
 
17,45 – 18,00  Žačky A          (3) 1 rozjížďka 3 
Losování – 17,15 hod 
 
18,00 – 18,10 Adult A      (2) 1 rozjížďka 2 
Losování – 17,30 hod 
 
!!! Od kategorie „Žačky nejmladší B“ je prezentace vždy hodinu a půl před 
zahájením závodu příslušné kategorie !!!!! 
 

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Schvalovací doložka: 
 
Rozpis schválil za STK ČKS:   dne 6.2.2017 Evžen Milčinský v.r. 
 
pod   IČZ:2553 

 
Mgr. Denisa Kokošková                                                                                                        

                                                                                                                 ředitelka závodu 
 


