Krasobruslařský klub Česká Třebová, z. s.
Vás srdečně zve na
3. ročník závodu

Českotřebovská pirueta

Závod je pořádán v rámci projektu Bruslička pro kategorie
Cvrček C1+C2; Benjamin B1+B2, Kadet A1+A2
Přípravka

I.

Všeobecná ustanovení

Pořadatel:

Krasobruslařský klub Česká Třebová, z. s.

Datum konání:

2. února 2020 (neděle)

Místo konání:

Zimní stadion v České Třebové, Skalka 2150, 560 02 Česká Třebová

Ředitel závodu:

Jana Hůlková, mob. 739 076 959,
mail: kkceskatrebova@seznam.cz

Sekretář závodu:

Jan Orlich, mob. 720 589 741
mail: jan.orlich@kraso-ct.cz

Kancelář závodu:

Po celou dobu závodu na zimním stadionu v České Třebové

Přihlášky:

On line zde: https://kraso-ct.cz/ceskotrebovskapirueta/bruslicka/
Přihlašování probíhá do 26. 1. 2020

Startovné:

350 Kč přípravka, 400 Kč ostatní kategorie
Úhrada startovného převodem na č. účtu pořadatele: 2900849332 / 2010
Platba za závodníky musí být připsaná do 29. 1. 2020 do 12 hod.
Přihláška je závazná, startovné se v případě neúčasti nevrací.

Úhrada nákladů:

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

Losování:

Losování proběhne pro všechny kategorie ve středu 29. 1. 2020 v 18:00h
na Zimním stadionu v České Třebové. Do losování budou zařazeni všichni
závodníci, kteří budou mít uhrazené startovné převodem na účet
pořadatele.
II.

Předpis:

Rozsah závodu:

Technická ustanovení

Soutěž se řídí Pravidly krasobruslení platnými pro sezónu 2019/2020, dále
ustanoveními tohoto rozpisu, Pravidly projektu Bruslička pro sezónu
2019/2020 uveřejněnými na stránkách:
http://www.projekt-bruslicka.estranky.cz
Projekt Bruslička – Cvrček C1 + C2, Benjamín B1 + B2, Kadet A1+ A2
Věkové hranice a náplně volných jízd se řídí dle pravidel Projektu
bruslička platných pro sezonu 2019/2020.

Přípravka (nar. po 1.7. 2013 a mladší)
1. Stromeček vpřed
2. Vozík (jízda na jedné noze nebo na obou nohách ve dřepu)
3. Brzda pluhem
4. Stromeček + čáp
5. Buřtíky vpřed
6. Buřtíky vzad

Chlapci se mohou hlásit do všech kategorií Brusličky a přípravky.
Hodnocení:

v systému OBO.

Startují:

Závodníci, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem. V případě velkého
počtu přihlášených závodníků do některé vypsané kategorie si pořadatel
vyhrazuje právo upravit počet soutěžících. Rovněž si pořadatel vyhrazuje l
právo na zrušení kategorie při nízkém počtu závodníků.

Podmínky účasti:

Předložení průkazu pojištěnce. Potvrzení pořadatelem o přijetí do závodu.
Za platnost lékařské prohlídky a souhlasu se zpracováním osobních údajů
zodpovídá vysílající klub.

Hudební doprovod: Hudbu prosím zaslat e-mailem na adresu: hudba@kraso-ct.cz, v kopii na
kkceskatrebova@seznam.czve formátu mp3 nejpozději do 29. 1. 2020 do
18,00 hodin. Označené jméno, příjmení, kategorie.
Náhradní CD nebo USB s hudbou označené jménem závodníka, kategorií
a klubem můžete předat při prezenci.

Upozornění:

Ze závodu bude vysílán přímý přenos na internetu. Odkaz na přenos bude
dostupný v době konání závodu na webových stránkách pořadatele
závodu.

Námitky, protesty:

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

Časový rozpis: Závod se pojede předběžně v tomto pořadí – začátek závodu v 8 hodin
Cvrček 1
Cvrček 2
Přípravka
Benjamin 1
Benjamin2
Kadet 1
Kadet 2
Upřesněný časový program bude zveřejněn po uzavírce přihlášek.
Pořadatelé si vyhrazují právo změny časového programu v závislosti na aktuálním počtu
závodníků.

Prezentace končí 30 min. před začátkem dané kategorie, pro první kategorii 15 minut před
začátkem. Vyhlášení bude uskutečněno do 30 min. po skončení příslušné kategorie mimo
ledovou plochu, v prostorách zimního stadionu.
Ceny: První tři závodníci v každé kategorii obdrží poháry a medaile. Všichni závodníci obdrží
diplom, pamětní medaili a drobné ceny.
Po celou dobu závodu bude k dispozici občerstvení.
V České Třebové, dne 6. 1. 2020
Jana Hůlková
KK Česká Třebová

