Oddíl KRASO při HC Ledeč na Sázavou
za podpory města Ledeč nad Sázavou
pořádá

IX. ročník Ledečské piruety
v sobotu 8.února 2020
Závod se koná jako klubový v kategoriích:
Projekt Bruslička - a mezioddílový závod přípravek a kategorií
Poháru ČKS - nováčci mladší, nováčci starší, žačky nejmladší,
žačky mladší, žačky, žáci mladší, žáci, juniorky, adult B
I.Všeobecná ustanovení
Pořadatel:
Datum konání:
Místo konání:
Ředitel závodu:
Sekretář závodu:
Kancelář závodu:

oddíl KRASO při HC Ledeč nad Sázavou
sobota 8. února 2020
Zimní stadion - ATOS Aréna, Nádražní 1247, Ledeč nad Sázavou
Mgr. Iva Průdková, tel. 603 453 709, e-mail: kraso@hcledec.cz
Ing. Romama Palánová, tel. 721 953 234, e-mail: kraso@hcledec.cz
v době konání na ZS Ledeč nad Sázavou

Přihlášky:

Jmenovité přihlášky s uvedením jména, kategorie, data narození a
údajů vašeho klubu zašlete nejpozději do 4.2.2019 na e-mail:
romana.palanova@hcledec.cz

Ubytování:

Nebude zajišťováno

Úhrada nákladů:

Pozvaným rozhodčím dle platných směrnic ČKS.

Startovné:

400,- Kč všechny kategorie.
350,- Kč Přípravka
Startovné bude uhrazeno hotově při prezenci.

II.Technická ustanovení:
Předpis:

Rozsah závodu:
Projekt Bruslička

Mezioddílový závod
Pohár ČKS

Závodí se podle platných pravidel krasobruslení platných pro sezónu
2019/2020 ustanovení tohoto rozpisu, pravidel Projektu Bruslička a
dle předpisu pořadatele

Kadet A1
Benjamín B2
Cvrček C2
Benjamín B1
Cvrček C1
Přípravky P0, P1, P2, P3, P4, P5
Nejml. žačky
Ml žačky
Ml. žáci
Žáci
Žačky
Juniorky
Adult B

Volná jízda:
Hodnocení:

Náplň a délka volných jízd dle platných pravidel pro sezónu 2019/20.
Veřejné, v systému OBO, násobek VJ - 1,0

Časový rozsah:

8,00 - 19.00 Brusličkové kategorie, Přípravky, mezioddíl, závod
Poháru ČKS
Přesněji bude upřesněno dle počtu přihlášených závodníků

Přípravky:

Přípravka P0 Prvky - závodníci narození po 31.7.2014
Mezi modrými čarami - stromeček, buřtíky vpřed, vozík na obou (lze i
na jedné noze, čáp
Přípravka P1. Věkové zařazení odpovídající 1. třídě ZŚ
Prvky - závodníci narození po 31.7.2013
Dle nákresu P1 - Start z brankoviště 1. cibulky 2. překlady vpřed 3.
čáp + váha vpřed + šourák 4. překlady vpřed 5. vrabčák (poskoky) 6.
trojka+poskok+trojka 7. pirueta + úklona
Přípravka P2 Věkové zařazení odpovídající 2. třídě ZŠ Prvky dle
nákresu P2
Dle nákresu P2 - Start z brankoviště 1. cibulky 2. Mohawk 3.překlady
vzad 4.čáp + váha vpřed + šourák 5. překlady vpřed 6. vrabčák
(poskoky) 7. trojka 8. kadet 9. pirueta + úklona
Přípravka P3 Věkové zařazení odpovídající 3. třídě ZŠ Prvky dle
nákresu P3
Dle nákresu P3 - Start z od mantinelu na červené čáře 1. trojka+kadet
+poskok+trojka 2. šourák 3.překlady vzad 4.Salchow 5.překlady vpřed

6. trojky se změnou směru (mávátka) 7.vrabčák 8. váha 9. amerikány
10. pirueta křížová + úklona
Přípravka P4 Věkové zařazení odpovídající 4. třídě ZŠ Prvky dle
nákresu P4
Dle nákresu P4 - Start na buly 1. vnitřní trojka+venkovní trojka
2.kadet 3 Salchow 4. šourák 5.překlady vpřed 6. váha vpřed 7.
Mohawk 8. překlady vzad 9. šmajda (vétvičky) 10. venkovní dvojtrojka
vpřed 11. měsícová trojka (se změnou hrany) 12. Toeloop 13. motýl
(váha chycená) 14. pirueta nízká + úklona
Přípravka P5 Věkové zařazení odpovídající 5. třídě ZŠ Prvky dle
nákresu P5
Dle nákresu P5 - Start na středovém buly 1. brzda 2. trojka + překlady
vzad 3. špičkové kroky 4. Rittberger 5. vrabčák (poskoky) + šourák
6. trojka 7. překlady vzad 8. Salchow 9. váha vpřed 10. váha vzad
11. Pirueta ve váze nebo pirueta nízká 12. Toeloop 13. šmajda + zvrat
P,L 14. dvojtrojka vpřed dovnitř L,P 15. mohawk 16. kadet, po výjezdu
špičkové kroky 17. twizzle vpřed dovnitř L 18. pirueta křížová + úklona
Jeden závodník nemůže startovat ve 2 kategoriích přípravky, ale může startovat ve své
kategorii s volnou jízdou a také v odpovídající kategorii přípravka.
Podmínky účasti:

průkaz zdravotní pojišťovny, potvrzená účast pořadatelem závodu

Účast v soutěži:

Závodníci jejichž účast byla potvrzena pořadatelem.
V případě velkého počtu přihlášených závodníků do některé vypsané
kategorie si pořadatel vyhrazuje právo upravit počet soutěžících na 24.

Losování:

Losování všech kategorií proběhne ve čtvrtek 6.2.2020 v 17.30 v
prostorách bufetu ZS, Nádražní 1247, Ledeč nad Sázavou Konečná
verze časového programu bude do 6.2.2020 rozeslána na adresy
všech přihlášených oddílů.

Prezentace:

Prezentace závodníků končí 30 min. před startem kategorie.

Námitky:

Lze podat do 15 minut po skončení příslušné části závodu s vkladem
1000,- Kč. V případě zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch
pořadatele

Hudební doprovod: Jen 1 skladba na CD, formát mp3, označeném jménem, oddílem a
kategorií
Vyhlášení výsledků:
Ceny:

V Ledči nad Sázavou
10.1.2020

Nejpozději do 30 min. po skončení kategorií mimo led. plochu
První tři v každé kategorii obdrží cenu. Všichni obdrží diplomy a drobné dárky.
Mgr. Iva Průdková
ředitel závodu

