TJ KRASO NÁCHOD
Vás srdečně zve na
VIV. ročník
NÁCHODSKÉ BRUSLIČKY

Závod je pořádán jako
POHÁR ČKS A
nováčci starší dívky, žačky nejmladší, žáci nejmladší, žačky mladší, žáci
mladší, žačky, žáci, juniorky,

POHÁR ČKS B
žačky nejmladší, žačky mladší, žačky, žáci,

I. Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:

TJ KRASO NÁCHOD

Datum konání:

25. listopadu 2017

Místo konání:

Zimní stadion Náchod
Na Strži
54701 Náchod

Ředitel závodu:

JAROSLAVA PAVLOVIČOVÁ
mobil: 739614682, email: jaroslavapavlovicova@seznam.cz

Sekretář závodu:

JAROSLAVA PAVLOVIČOVÁ
mobil: 739614682, email: jaroslavapavlovicova@seznam.cz

Kancelář závodu:

V době konání závodu Zimní stadion Náchod.

Přihlášky:

Jmenovité přihlášky s uvedením kategorie, tj. vč. rozlišení A a B (viz.pravidla
pro sezónu 2017/2018) a data narození zašlete nejpozději do 18.11.2017
na email: jaroslavapavlovicova@seznam.cz

Startovné:

400,- Kč
startovné se hradí bezhotovostně převodem na základě potvrzených
přihlášek a to na účet pořadatele vedený u ČSOB číslo účtu:
Ubytování:

Nebude zajištěno.

Úhrada nákladů:

Závodníci startují na vlastní náklady (případně na náklady vysílající ZOJ).
Delegovaným rozhodčím se poskytuje úhrada dle platných směrnic ČKS.

Prezence:

Při prezenci je nutné předložit registrační průkaz závodníka a označené CD
Prezence pro každou kategorii končí 15 min před zahájením závodu,

Losování:

II.

Losování proběhne pro všechny kategorie ve čtvrtek 23.11.2017 v salonku
restaurace Zimní stadion Náchod. Do losování budou zařazeni všichni
závodníci, kteří budou mít uhrazené startovné převodem na účet pořadatele

Technická ustanovení:

Předpis:

Závodí se podle pravidel krasobruslení platných pro sezónu 2017/2018,
ustanovení tohoto rozpisu, organizačních směrnic pohárových soutěží ČKS.

Rozsah závodu:

Pohár ČKS A, B,
Nováčci starší dívky,
Žačky nejmladší A,B
Źáci nejmladší A
Žačky mladší A B
Žáci mladší A
Žačky A,B
Žáci A,B
Juniorky

Hodnocení:

Veřejné

Systém OBO

nar.po 1.7.2009 do 30.6.2010
nar. po 1.7. 2007 do 30.6.2009
nar.po 1.7.2007 do 30.6.2009
nar. po 1.7. 2005 do 30.6.2007
nar. po 1.7. 2005 do 30.6.2007
nar. po 1.7. 2002 do 30.6.2007
nar. po 1.7. 2002 do 30.6.2007
nar.po1.7.1998 do 30.6.2005

Podmínky účasti:

Registrační průkaz
Za platnost lékařské prohlídky zodpovídá vysílající klub

Účast v soutěži:

Všichni přihlášení, kterým bude přijetí potvrzeno
V případě velkého počtu přihlášených závodníků do některé vypsané
kategorie si pořadatel vyhrazuje právo upravit počet soutěžících na 24 (kluby
s větším počtem přihlášených v dané kategorii budou v tomto případě
kontaktováni pořadatelem).

Námitky:

Lze podat do 15 minut po skončení příslušné části závodu s vkladem 1000,Kč. V případě zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele.

Hudební doprovod:

K reprodukci hudebního doprovodu je k dispozici CD přehrávač. CD musí být
zřetelně označeny jménem závodníka, kategorií, ZOJ a druhem jízdy.

Vyhlášení:

Vyhlášení výsledků proběhne do 30 minut po skončení soutěže mimo ledovou
plochu.

Časový rozpis
Pohár ČKS A,B
12:00-12:20
12:20-13:00
13:00-13:25
13:30-14:40
14:40 -15:20

žáci B, mladší A, nejmladší A
jumiorky
žačky A
žačky B
žačky mladší A

úprava ledové plochy
15:40-16:40
16:40-17:40
17:40-18:30
18:30-19:10

žačky mladší B
nejmladší žačky A
nejmladší žačky B
nováčči starší dívky

Schvalovací doložka :
Rozpis byl schválen STK ČKS dne 28.10.2017
pod identifikačním číslem IČS : 2624

V Náchodě dne 26.10. 2017

za STK ČKS Evžen Milčinský v.r..

