
 

 

 Krasobruslařský klub Kraso Tachov  

 
pořádá X. ročník závodu „Tachovský pohár“ 

Závod je pořádán v rámci “Poháru ČKS” ve skupině A a B a Adult. 
 
 

Pohár  ČKS  A  :  nováčci ml., nováčci st., žactvo nejmladší, žactvo mladší, žactvo, juni-

orky 

Pohár  ČKS B  :   žactvo nejmladší, žactvo mladší, žactvo 

Pohár ČKS Adult:   A a B 

 

Všeobecná ustanovení 

Pořadatel: KK Kraso Tachov 

Datum konání: 4.3.2018 (neděle) 

Místo konání: Zimní stadion Tachov, Pobřežní 1547 

Ředitel závodu: Dobrsteinová Alena 
                             tel.:   +420 604 865 654 

                                e-mail: krasotachov@seznam.cz 
 

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

Přihlášky: Jmenovité přihlášky s datem narození, přesným názvem kategorie a 
registračním číslem, zašlete nejpozději do 22.2.2018 prostřednictvím vy-
sílacího oddílu na e-mail krasotachov@seznam.cz.  

                              Do přihlášky uveďte kontaktní a fakturační údaje klubu. 

Úhrada nákladů: Pouze pozvaným rozhodčím dle platných směrnic ČKS. 

Startovné:  400,-  pro všechny kategorie 
                    Společně s potvrzením o přijatých závodnících obdrží vysílací klub fakturu 

na souhrnnou částku za startovné všech závodníků daného klubu a 
pokyny k platbě. Úhrada startovného musí být připsána na účet pořadatele do 
27.2.2018.  
Přihláška do závodu je závazná a startovné je nevratné - je možné pouze vyslat ná-
hradnici. 
 



 

 

 

Technické podmínky 

Předpis: Závodí se dle pravidel krasobruslení platných pro sezónu  
2017/2018, ustanovení tohoto rozpisu, Organizační směrnice pohá-
rových soutěží ČKS. 

Hodnocení:             V systému OBO. 

Rozsah závodu :    

Pohár  ČKS 

Nováčci mladší                        nar. po 1.7.2010 do 30.6.2011 
Nováčci starší                    nar. po 1.7.2009 do 30.6.2010 
Žactvo nejmladší A + B            nar. po 1.7.2007 do 30.6.2009 
Žactvo mladší A + B                nar. po 1.7.2005 do 30.6.2007 
Žactvo A + B                nar. po 1.7.2002 do 30.6.2007 
Juniorky A                               nar. po 1.7.1998 do 30.6. 2004 
Adult A + B                nar. před 30.6.2002 
 

Podmínky účasti:   Platný registrační průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny. 

Startují:                   Všichni přihlášení, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem a star-

tovné připsáno předem na účet pořadatele. 

Hudební doprovod:  Pouze CD se zřetelným označením jména závodníka, kategorie a oddí-
lem. 

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

Začátek závodu:   Časový rozpis bude upřesněn dle počtu přihlášených závodníků.  
Předběžný začátek závodu je plánován na 8:00. Pořadatelé si vy-
hrazují právo změny časového programu v závislosti na počtu 
přihlášených závodníků. 

Prezentace:             Prezentace pro každou kategorii končí vždy 45 minut před zahájením příslušného 

závodu. 

Losování:               Losování proběhne v restauraci na ZS v Tachově ve čtvrtek 1.3.2018 v 

18 h. Následující den bude rozlosování a časový rozpis rozeslán 

všem přijatým oddílům, dále bude časový rozpis uveřejněn na 

stránkách ČKS. 

Vyhlášení výsledků: Vyhlášení výsledků proběhne po skončení jednotlivých kategorií v prosto-
rách zimního stadionu, cca 45 min.po skončení jednotlivých kate-
gorií.  

Schvalovací doložka : 

Rozpis byl schválen  STK ČKS dne 14.10.2017     za STK ČKS Evžen Milčinský v.r.. 

pod identifikačním číslem IČS : 2649 

V Tachově dne 29.1.2018     Dobrsteinová Alena 

        ředitelka soutěže 
 



 

 

Krasobruslařský klub Kraso Tachov 
X. ročník závodu „Tachovský pohár“ 

 

Časový rozpis 
 

13.20 – 13.35  Nováčci mladší dívky (3) 1 rozjížďka 1 
 

13.35 – 13.45  Nováčci chlapci (1)  1 + 6 Nováčci starší dívky 
 

13.35 – 14.30  Nováčci starší dívky (13) 2 rozjížďky (6 + 1 Nováčci chlapci) + 7 
 

14.30 – 15.20  Žačky nejmladší A (10) 2 rozjížďky 5 + 5 
 

15.20 – 15.35  Žačky nejmladší B (4)  1 rozjížďka 4 
 

15.35 – 15.50  úprava ledu  
 

15.50 – 16.25  Žačky mladší A (7)  1 rozjížďka 7 
 

16.25 – 17.05  Žačky mladší B (9)  2 rozjížďky 4 + 5 
 

17.05 – 17.25  Žačky A (4)   1 rozjížďka 4 
 

17.25 – 17.35  Žáci B (1)   1 rozjížďka 1 + 3 Žačky B  
 

17.25 – 17.45  Žačky B (3)   1 rozjížďka 1 Žáci B + 3 Žačky B 
 

17.45 – 17.55  Juniorky (1)   1 rozjížďka 1 
 

17.55 – 18.05  Adult A (2)   1 rozjížďka 2 + 2 Adult B 
 

17.55 – 18.05  Adult B (2)   1 rozjížďka 2 + 2 Adult A 
 

Prezentace končí 45 minut před zahájením každé soutěže. 
Časový rozpis je pouze orientační. Jednotlivé kategorie navazují bezprostředně na sebe. Žádáme 
trenéry i rodiče, aby si ohlídali návaznost.  
Vyhlášení výsledků proběhne do 45 minut po skončení příslušné kategorie mimo ledovou  
 
 


