pořádá IX. ročník mezioddílového závodu

Lužnické ostří
Pořadatel:

TJ Lokomotiva Veselí n. Lužnicí, oddíl krasobruslení

Datum konání:

1. 3. 2020, 7:30 – 16:00

Místo konání:

Zimní stadion Veselí n. L., Sokolská 651, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Ředitel závodu:

Mgr. Martina Smolíková

Sekretář závodu:

Ludmila Bužková

tel.: 777 170 950

e-mail: krasoveseli@seznam.cz
Přihlášky:

Přihlášky se jménem, datem narození a kategorií posílejte na e-mail:
krasoveseli@seznam.cz, nejpozději do 21. 2. 2020.

Startovné:

400 Kč splatné při prezentaci závodníků

Rozsah závodu:
Přípravka mini

nar. po 1. 7. 2013 a bruslí prvním rokem

Přípravka A

nar. po 1. 7. 2013 a bruslí déle než jeden rok

Přípravka B

nar. před 30. 6. 2013

Projekt Bruslička:
Cvrček C2

nar. po 1. 7. 2011 a před 30. 6. 2013

Benjamin B1

nar. po 1. 7. 2008 a před 30. 6. 2011

Benjamin B2

nar. po 1. 7. 2008 a před 30. 6. 2011

Kadet A1

nar. po 1. 7. 2005 a před 30. 6. 2008

Pohár ČKS:
Nejmladší žačky, žáci

nar. po 1. 7. 2009 a před 30. 6. 2011

Mladší žačky, žáci

nar. po 1. 7. 2007 a před 30. 6. 2009

Žactvo

nar. po 1. 7. 2004 a před 30. 6. 2007

Adult

nar. před 30. 6. 2004

Přípravka mini: Prvky mezi modrými čarami: stromeček, rybičky dopředu, čáp, vozíček na jedné či
obou nohách
Přípravka A: viz nákres
Přípravka B: viz nákres
Kategorie Cvrček C2, Benjamin B1, Benjamin B2 a Kadet A1 předvedou volnou jízdu dle
pravidel projektu „Bruslička“. (Pravidla ke stažení zde: https://www.projekt-bruslicka.cz/l/pravidla-souteziprojektu-bruslicka/ )

Kategorie Nejmladší žactvo, Mladší žactvo, Žactvo předvedou volnou jízdu dle náplní pravidel
Poháru ČKS. (https://www.czechskating.org/files/documents/ef677ff39cba831546c093bcdb5c7c72.pdf)
Kategorie Adult předvede volnou jízdu v max. délce 2:30 s náplní:
-

max. 5 skokových prvků s libovolnou rotací (v rámci nich max. 2 kombinace nebo sekvence
skládající se z max. dvou skoků). Každý skok může být do programu zařazen max. dvakrát

-

2 piruety rozličného charakteru

-

1 choreografická sekvence

Startují:

Závodníci, jejichž přihláška byla zaslána včas a potvrzena pořadatelem. V
jednotlivých kategoriích může startovat nejvýše 24 závodníků a nejméně 3
závodníci. Při vyšším počtu přihlášených si pořadatel vyhrazuje právo na
omezení, při nižším počtu přihlášených si pořadatel vyhrazuje právo na
zrušení kategorie. Samostatná kategorie chlapců bude otevřena vždy při
přihlášení alespoň 3 chlapců.

Rozhodování:

V systému OBO na 3 rozhodčí

Podmínka účasti:

Registrační průkaz nebo kartička zdravotní pojišťovny

Prezentace:

1 hodinu před zahájením kategorie

Losování:

Losování proběhne pro všechny kategorie v pátek 28. 2. 2020 v 16:00 hod
na Zimním stadionu ve Veselí nad Lužnicí v zasedací místnosti.

Vyhlášení výsledků: Do hodiny od ukončení závodu dané kategorie v zasedací místnosti na ZS
Časový rozpis:

Časový rozpis bude sestaven dle počtu přihlášených závodníků.

Hudební doprovod: Hudbu ve formátu mp3 zasílejte do 26. 2. 2020 na e-mail:
luznickeostri@seznam.cz. Název souboru bude obsahovat jméno, klub,
kategorii.
Námitky:

Nelze podat námitky na tento závod.

