Kraso brusle Černošice, spolek
Vás srdečně zve na

3. Ročník závodu
"Ledový trojlístek"

Závod je pořádán jako mezioddílový závod v kategoriích:
Žačky mladší, Žačky nejmladší – náplň Českého Poháru
Žačky nejmladší – náplň Poháru ČKS
Začátečník Z1, Cvrček C1, C2; Benjamin B1, B2; Kadet A1, A2
Přípravka I a bez omezení věku

I.

Všeobecná ustanovení

Pořadatel:

Kraso brusle Černošice, spolek

Datum konání:

28. března (sobota)

Místo konání:

Zimní stadion v Černošicích

Ředitel závodu:

Mgr. Lucie Čiháková, mob. 606 096 203,
ledovy.trojlistek@gmail.com

Sekretář závodu:

Mgr. Lucie Čiháková, mob. 606 096 203,
ledovy.trojlistek@gmail.com

Kancelář závodu:

Po celou dobu závodu na zimním stadionu v Černošicích

Přihlášky:

Jmenovité přihlášky s uvedením kategorie a datem
narození závodníka zašlete nejpozději do 21.03. 2020 na
e-mail: ledovy.trojlistek@gmail.com

Startovné:

400 Kč kategorie přípravky
450 Kč ostatní kategorie
Startovné musí být připsané na č.ú. 2000316231/2010, VS 33
do 24.3. 2020. Přihláška je závazná, startovné nevratné.

Úhrada nákladů:

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

Prezentace a losování:
Losování proběhne pro všechny kategorie ve čtvrtek 26.3. 2020
v 15:30 na zimním stadionu v Černošicích. Do losování budou
zařazeni všichni závodníci, kteří budou mít uhrazené startovné
převodem na účet pořadatele. Prezence pro každou kategorii končí 30
min před zahájením závodu.
II. Technická ustanovení
Předpis:

Soutěž se řídí Pravidly krasobruslení platnými pro sezónu 2019/2020,
dále ustanoveními tohoto rozpisu, Pravidly projektu Bruslička pro
sezónu 2019/2020 uveřejněnými na stránkách: https://www.projektbruslicka.cz/ Organizační směrnicí pohárových soutěží ČKS.

Rozsah závodu:
Žačky mladší
Žačky nejmladší
Žačky nejmladší

(nar. po 1.7. 2007 do 30.6. 2009)
(nar. po 1. 7. 2009 do 30.6. 2011)
(nar. po 1. 7. 2009 do 30.6. 2011)

– náplň Českého Poháru
– náplň Českého Poháru
– náplň Poháru ČKS

Začátečník Z1
Cvrček C1, C2
Benjamin B1, B2
Kadet A1, A2
Přípravka I (nar. po 1.7. 2013 a mladší)
Přípravka bez omezení věku

Viz nákres

Přípravka I (na libovolnou stranu)
 od červeného puntíku stromeček a vozík na jedné směrem ke kruhu
 překládání 1,5 kruhu vpřed na libovolnou stranu
 holubička zpět ke středovému kruhu
 na červeném puntíku brzda pluhem a čápová pirueta (i bez nájezdu)
Přípravka bez omezení věku (na libovolnou stranu)
 od červeného puntíku vánočka, naváže stromeček a vozíček na jedné ke
kruhu
 překládání vpřed po osmičce
 z překládání holubička po kruhu
 navážou 2x mávátka
 libovolným nájezdem kadet a čápová pirueta
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.

Podmínky účasti:

Registrační průkaz nebo průkaz pojištěnce

Hudební doprovod: zasílejte ve formátu MP3 na adresu ledovy.trojlistek@gmail.com
s názvem : Příjmení_Jméno_Název oddílu_Kategorie
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.
Prezentace končí 30 min. před začátkem dané kategorie, vyhlášení proběhne cca do 45 min. po
skončení příslušné kategorie mimo ledovou plochu.
V Černošicích dne 13. ledna 2020
Mgr. Lucie Čiháková
ředitelka závodu

Přípravka I

Přípravka bez omezení věku

