TJ Spartak Nové Město nad Metují – oddíl krasobruslení
pořádá

XI. ročník Novoměstské brusličky
Soutěž v rámci Poháru ČKS v kategorii nováčci mladší dívky, nováčci starší
dívky, žačky nejmladší A,B, žačky mladší A,B, žačky A,B

I.

Všeobecná ustanovení

Pořadatel:

TJ Spartak Nové Město nad Metují – oddíl krasobruslení

Datum konání:

2. prosinec (sobota) 2017

Místo konání:

Zimní stadion v Novém Městě nad Metují

Ředitel závodu:

Jana Hamanová, Na Strážnici, 138, 549 01 Nové Město nad Metují
Tel.: 774 438 138, e-mail: kraso@tjspartak.cz

Kancelář závodu:

Po celou dobu závodu na zimním stadionu v Novém Městě nad Metují.

Přihlášky:

Jmenovité přihlášky s uvedením kategorie a rozlišením A a B, datem
narození, číslem registračního průkazu zašlete nejpozději do
24.11.2017 na el. adresu ředitele závodu (viz. výše)

Startovné:

400,-Kč všechny kategorie, hradí se v hotovosti při prezentaci

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:

Závodí se podle platných Pravidel krasobruslení a ustanovení tohoto
rozpisu.

Systém hodnocení:

OBO SH

Rozsah závodu:

Kategorie Poháru ČKS: nováčci mladší - dívky, nováčci starší - dívky,
žačky nejmladší A,B, žačky mladší A,B, žačky A,B

Startují:

Všichni přihlášení, kterým bude přijetí potvrzeno krátkou zprávou. U
všech kategorií je nutné předložit registrační průkaz ČKS

Námitky:

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

Hudební doprovod:

K reprodukci hudebního doprovodu je k dispozici CD přehrávač. CD
musí být zřetelně označeno jménem závodníka, kategorií a názvem
klubu.
III.

Časový program

Upravený časový rozpis
14.00 – 14.15

VJ nováčci mladší - dívky

14.15 – 14.45

VJ nováčci starší – dívky

14.45 – 15.30

VJ žačky nejmladší A

15.30 – 16.30

VJ žačky nejmladší B

16.30 – 16.45

úprava ledové plochy

16.45 – 17.15

VJ žačky mladší A

17.15 – 18.15

VJ žačky mladší B

18.15 – 19.15

VJ žačky B

Kategorie Žačky A byla zrušena pro malý zájem závodnic.
Prezentace končí 60 min. před začátkem závodu, losování proběhne 30 min. před začátkem
závodu (šatna č.1), vyhlášení výsledků cca do 30 min. po skončení příslušné kategorie mimo
ledovou plochu.

Schvalovací doložka :
Rozpis byl schválen STK ČKS dne
pod identifikačním číslem IČS : 2617

19.10.2017

V Novém Městě nad Metují dne 18.10.2017

za STK ČKS Evžen Milčinský v.r..

Hamanová Jana
ředitel závodu

