
 

 

ASK Lovosice - oddíl krasobruslení 
 

Identifikační číslo závodu:2652  schválil za STK ČKS: Milčinský Evžen v.r. 

Schváleno dne : 7.2.2018 

 

 

pořádá XXXV. ročník závodu „Zlatá brusle Lovosic” 

 

Závod je pořádán v rámci poháru ČKS pro kategorie: 
- Nováčci mladší 
- Nováčci starší (dívky a chlapci) 
- Žačky nejmladší A, B 
- Žačky mladší A, B 
- Žáci mladší A 
- Žačky A, B 
- Juniorky 
- Adult A, B 

 

 

Všeobecná ustanovení 

Pořadatel: ASK Lovosice 

Datum konání: 10.3.2018 (sobota) 

Místo konání: Zimní stadion Lovosice, U stadionu 2, Lovosice 

Ředitel závodu: Klausová Monika 
 tel.:   +420 777 904 800 
 e-mail: klausici@seznam.cz 
 
Sekretář závodu: Veronika Lebedová 
 tel.: +420 774 155 505 
 e-mail: lebedova.kraso@seznam.cz 
 

Kancelář závodu: V době konání závodu na zimním stadionu v Lovosicích. 

Přihlášky: Jmenovité přihlášky se jménem, datem narození, přesným názvem kategorie 
a registračním číslem závodníka zašlete prosím nejpozději do 4.3.2018 
prostřednictvím vysílajícího oddílu na e-mail: lebedova.kraso@seznam.cz 

Úhrada nákladů: Pouze pozvaným rozhodčím. 

Startovné: Kč 400,- pro všechny kategorie 
 



 

 

Technické podmínky 

 

Předpis:  Pohár ČKS A, B - závodí se dle platných pravidel 
krasobruslení pro sezónu 2017-2018 a ustanovení tohoto rozpisu. 

Hodnocení:  V systému OBO. 

Podmínky účasti:  Pohár ČKS A, B - Závodníci předloží Registrační průkaz  Za 
platnost lékařské prohlídky zodpovídá u závodníků vysílající oddíl. 

Startují:   Všichni přihlášení, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem. 
Při vyšším počtu přihlášených si pořadatel vyhrazuje právo redukce. Při 
malém počtu v kategorii si pořadatel vyhrazuje právo zrušení kategorie. 

Hudební doprovod:  CD řádně označené jménem, kategorií a klubem závodníka. Pouze hudební 
formát WAW (nepoužívat formát datového MP3 a jiné formáty). Vhodné je 
mít s sebou náhradní CD. 

Námitky:   Lze podat do 15 min po skončení příslušné části závodu s 
vkladem 1.000Kč. V případě zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch 
pořadatele. 

Časový rozpis:   

10,00-10,30  Nováčci ml. 

10,30-11,30  Nováčci dívky a chlapci 

11,30-12,30  Žačky nejmladší A 

13,15-14,45  Žačky nejmladší B 

15,00-15,30  Žačky mladší A 

15,30-15,45  Žáci mladší A 

15,45-16,45  Žačky mladší B 

17,00-17,45  Žačky A 

17,45-18,45  Žačky B 

19,00-19,30  Juniorky 

19,30-20,00  Adult A + B 

Časový rozpis je pouze orientační. Přesný časový rozpis bude k dispozici na stránkách ČKS a 

bude též zaslán přihlášeným klubům po uzavření přihlášek. 

Prezentace: Prezentace pro každou kategorii končí vždy 60 minut před zahájením 
příslušného závodu. 

Losování:  Losování proběhne 30 minut před začátkem závodu 
dané kategorie. 

V Lovosicích     Monika Klausová 

     ředitel závodu 


