BRUSLAŘSKÝ KLUB OSTRAVA
ROZPIS
XXXVI. ročníku Velké ceny Ostravy v krasobruslení
Soutěž Českého poháru
A - Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

Bruslařský klub Ostrava

Datum konání:

4. – 5. listopadu 2017

Místo konání:

Multifunkční hala při OSTRAVAR ARÉNĚ, Ruská 3077/135
700 30 Ostrava - Zábřeh

Ředitel soutěže:

Karel Kafka
Antošovická 125 / 315, 711 00 Ostrava- Koblov
Tel./fax: 596 625 751 - tel. zam.; Mobil: 603 844 425
E-mail: karel.hokej@volny.cz

Sekretář soutěže:

Yvetta Daňková
Gruntovní 978, 739 44 BRUŠPERK
Tel./fax: 558 666 227 - zam.; Mobil:
777 625 702
E-mail: yvetta.dankova@zsbrusperk.cz

Kancelář soutěže:

Multifunkční hala Ostrava - Zábřeh

Přihlášky:

Jmenovité přihlášky závodníků s uvedením data narození a
požadavky na ubytování zašlete nejpozději do 26. října 2017
na e-mailovou adresu sekretářce závodu.
V přihlášce uveďte e-mailovou adresu, na kterou má být
vedena korespondence.

Ubytování:

Bude zajištěno pouze oficiálním činovníkům, rozhodčím a
zvaným hostům.

Úhrada nákladů:

Pozvaným rozhodčím dle směrnic ČKS.
Všichni ostatní účastníci startují na vlastní náklady (případně
na náklady vysílajícího klubu).

Startovné:

Kategorie nejmladšího žactva a nováčků 350,-Kč.
Ostatní kategorie 450,-Kč.
Zúčastněné kluby uhradí bankovním převodem na účet
BK Ostrava č.ú. 373630793/0300.

Prezentace:

Pro všechny 1,0 hodinu před zahájením soutěže dané
kategorie (závodníci předloží mimo Registrační průkaz i
doklad k ověření RČ - průkaz pojištěnce)
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Hudební doprovody:

CD řádně označené jménem a kategorií, ne ve formátu MP3

Losování:

Pro všechny kategorie se uskuteční ve čtvrtek 2. 11. 2017
v 18,00 hodin v RT TORAX Aréně v Ostravě-Porubě
v místnosti č. 144 (kancelář BK Ostrava). Budou losováni
pouze závodníci, kteří mají uhrazeno startovné převodem na
bankovní účet pořadatele.
Losování volných jízd se uskuteční 30 minut. po ukončení
soutěží v KP.

B - Technická ustanovení
Předpis:

Soutěží se podle Pravidel krasobruslení platných pro sezónu
2017/2018 , ustanovení tohoto rozpisu a Organizační
směrnice pohárových soutěží ČKS.

Rozsah soutěže:

Junioři, juniorky
Žačky, žáci
Žačky a žáci mladší
Žačky a žáci nejmladší
Nováčci starší dívky
Nováčci mladší dívky
Nováčci chlapci

Bodování:

veřejné
Ve všech kategoriích ISU – systémem hodnocení.

Podmínky účasti:

Registrační průkaz a potvrzení o lékařské prohlídce, ne starší
12 měsíců.
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Námitky:

Lze podat do 15 minut po ukončení příslušné části soutěže
se vkladem 1 000,-Kč.

Upozornění:

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu, je
proto nezbytné sledovat informační tabuli!

C - Závěrečná ustanovení
Schvalovací doložka:
Rozpis schválil za STK ČKS: Milčinský Evžen

Karel Kafka, v. r.
ředitel soutěže

dne: 03.10.2017

pod IČS: 2611

Yvetta Daňková, v. r.
místopředsedkyně klubu
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Č a s o v ý p o ř a d V e l k é c e n y O s t r a v y - PŘEDBĚŽNÝ

Sobota 04. 11. 2017
06,45

Porada rozhodčích

07,30 - 08,00

Volná jízda

nováčci chlapci

08,00 - 08,45

Volná jízda

žáci mladší

09,00 - 12,00

Volná jízda

žačky mladší (úprava LP bude určena)

12,15 - 12,45

Krátký program

žáci

12,45 - 13,15

Oběd

13,30 - 15,00

Krátký program

juniorky

15,15 - 16,00

Volná jízda

žáci

16,15 - 19,00

Volná jízda

žačky nejmladší

19,15 - 21,15

Volná jízda

juniorky

Neděle 05. 11. 2017
07,15 - 08,00

Volná jízda

žáci nejmladší

08,00 - 09,15

Volná jízda

nováčci dívky starší

09,30 - 12,15

Krátký program

žačky (úprava LP bude určena)

12,15 - 13,00

oběd

13,00 - 13,45

Krátký program

junioři

14,00 - 15,00

Volná jízda

nováčci dívky mladší

15,15 - 18,15

Volná jízda

žačky (úprava LP bude určena)

18,30 - 19,30

Volná jízda

junioři

Vyhlášení výsledků bude probíhat do 1 hodiny po ukončení příslušné kategorie mimo ledovou plochu.

NA MFH SLEDUJTE INFORMAČNÍ TABULI !
Závodníci jsou povinni být k dispozici a připraveni nejméně 30 minut před zahájením příslušné soutěže
(mimo zahajovací soutěže příslušného dne závodu).
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