
 
SPORTOVNÍ 

KRASOBRUSLAŘSKÝ 

KLUB KARVINÁ 

 

pořádá krasobruslařský závod 

„Karvinský kahanec“ 
49. ročník 

 

11. 11. 2017 
závod Poháru ČKS 

 

 



 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:  
  
  

  
POŘADATEL:  
  

  SPORTOVNÍ KRASOBRUSLAŘSKÝ KLUB KARVINÁ, z.s. 

DATUM KONÁNÍ:  
  

  11. listopadu 2017  

MÍSTO KONÁNÍ:   ZIMNÍ STADION– Karviná  
                                                   Ul. K.Sliwky 783, 733 01 Karviná-Fryštát  
  
ŘEDITEL ZÁVODU:   Monika Šimrová  
SEKRETÁŘ ZÁVODU:  Jana Gilová,   e-mail:jana.gilova@seznam.cz 
  
KANCELÁŘ ZÁVODU:      V průběhu závodů na zimním stadionu v Karviné  
   
STARTOVNÉ:       

  

  400,- Kč všechny kategorie 
(úhrada startovného musí být připsaná na číslo účtu pořadatele:  
242052428/0300 nejpozději do 8.11.2017). Do poznámek napište 
jméno a kategorii. 
Společně s potvrzením o přijatých závodnících obdrží vysílající klub 
po termínu uzávěrky přihlášek souhrnnou částku za startovné všech 
závodníků daného klubu a pokyny k platbě. 
 

PŘIHLÁŠKY:  Jmenovité přihlášky s uvedením data narození a kategorie zašlete  
nejpozději do 3.11.2017 na emailovou adresu sekretáře závodu. 

ÚHRADA NÁKLADŮ:        Pozvaným rozhodčím, členům technického panelu dle platných  
směrnic ČKS  
 

  
PREZENCE:  

  

Pro všechny kategorie zahájena 1 hod. před závodem dané 
kategorie na ZS 
 
 

LOSOVÁNÍ:  Losování proběhne ve čtvrtek dne 9.11.2017 v 18:00 na zimním 
stadionu v Karviné.  V pátek 10.11.2017 bude přihlášeným klubům 
rozeslán časový plán závodu a startovní pořadí přihlášených 
závodníků. Zároveň bude startovní pořadí zveřejněno na webových   

  stránkách ČKS dle platné Organizační směrnice pohárových soutěží. 
    

  
  
  
  



 

 TECHNICKÁ USTANOVENÍ  
  
  
PŘEDPIS:        Závodí se podle platných pravidel krasobruslení platných  

pro sezónu 2017/2018, ustanovení tohoto rozpisu 
a Organizační směrnice pro pořádání pohárových soutěží ČKS.  

  
  
ROZSAH ZÁVODU:    Závod je pořádán v rámci Poháru ČKS v těchto kategoriích:  
  
    juniorky   po 1.7.1998 před 30.6.2004  

žáci   po 1.7.2002 před 30.6.2007  
ml.žačky A,B   po 1.7.2005 před 30.6.2007 
ml.žáci   po 1.7.2005 před 30.6.2007 
nejml.žačky A,B po 1.7.2007 před 30.6.2009  
nejml.žáci   po 1.7.2007 před 30.6.2009  
nováčci starší dívky  po 1.7.2009 před 30.6.2010  
nováčci chlapci  po 1.7.2009 před 30.6.2011 
nováčci mladší dívky po 1.7.2010 před 30.6.2011  

 
BODOVÁNÍ:         ISU – systém hodnocení  
  
  
PODMÍNKY ÚČASTI:             Registrační průkaz, 2x formulář plánované náplně programů 
                                                     .  
 
STARTUJÍ:                   Závodníci, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem a bylo uhrazeno 

startovné.  
  
HUDEBNÍ DOPROVOD:  K dispozici je CD přehrávač. CD audio se odevzdává při prezenci a musí  

být řádně a čitelně označeno – jméno a příjmení závodníka,  
kategorie a název klubu. 

    
NÁMITKY A PROTESTY:  Lze podat do 15 minut po skončení příslušné části závodu s vkladem 
                                      Kč 1.000,--,  který v případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele.  

  
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:  Mimo ledovou plochu do 60 minut po skončení příslušné   
                                               kategorie v prostorách ZS.  
  
  
UPOZORNĚNÍ:   Pořadatelé si vyhrazují právo změny časového programu, proto je nutné  

    sledovat informační tabuli, kde budou případné změny vyvěšeny. 

  
Rozpis byl schválen  STK ČKS dne  29.9.2017     za STK ČKS Evžen Milčinský v.r.. 

pod identifikačním číslem IČS : 2608 

  

  



 
 

Časový program závodu 
 

Sobota 11.11.2017 
 
07.30 – 08.00 VJ nováčci chlapci 
08.00 – 08.30 VJ nejmladší žáci A 
08.30 – 09.00 VJ mladší žáci A 
09.00 – 09.30 VJ žáci A 
09.45 – 10.45 VJ nejmladší žačky B 
10.45 – 11.45 VJ mladší žačky B 
 
11.45 – 12.45 oběd  
 
13.00 – 14.00 VJ nováčci mladší dívky 
14.15 – 15.45  VJ nováčci starší dívky 
16.00 – 18.00 VJ nejmladší žačky A 
18.15 – 19.45  VJ mladší žačky A  
20.00 – 20.45 VJ juniorky A 


