„Malá cena Pardubic“ - 51. ročník
Závod je pořádán v rámci Českého poháru v těchto kategoriích:
seniorky, juniorky, žačky, mladší žačky, nejmladší žačky, nejmladší žáci, nováčci starší dívky.
I.
Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

Krasobruslařský klub Pardubice

Datum konání:

sobota 16. října 2021 + neděle 17. října 2021

Místo konání:

„enteria arena“ Pardubice - Sukova třída 1735, Pardubice

Ředitel závodu:

Ing. Miroslav Blaťák telefon: 605 789 438

Sekretář závodu:

Roman Kubišta

Přihlášky:

Prostřednictvím nového akreditačního systému ČKS (jednotlivé kluby obdržely od STK
ČKS přihlašovací a další potřebné údaje). Uzávěrka přihlášek je 10. října 2021.

Startovné:

Kategorie s KP + VJ = 700,- Kč, kategorie pouze s VJ = 500,- Kč.
Startovné uhradí kluby souhrnně za všechny přihlášené závodníky převodem na účet
KK Pardubice, číslo účtu: 9703409524/0600, a to nejpozdeji do 11.10.2021 do 20,00 hodin.

Úhrada nákladů:

Jmenovitě pozvaným rozhodčím hradí pořadatel cestovní výdaje podle platných směrnic
ČKS. Ostatní účastníci si hradí náklady účasti sami nebo jim je hradí vysílající klub.

Prezence:

Prezence bude pro všechny kategorie vždy 60 minut před začátkem soutěže dané
kategorie. Závodníci při prezenci předloží registrační kartu závodníka a platné potvrzení o
bezinfekčnosti závodníka, bezinfekčnost bude povinen prokázat rovněž trenér, případně
nezbytný doprovod.

Losování:

Losování se uskuteční systémem ISU SH v souladu s platnou Organizační směrnicí
pohárových soutěží ČKS (OSPS). Losováni budou pouze ti závodníci, za které bylo
v termínu uhrazeno startovné a v rámci akreditačního systému ČKS mají zaslán hudební
doprovod
a vyplněný formulář „Plánovaná náplň programů“.

telefon: 603 247 558 558e-mail: info@krasopce.cz

II.
Technická ustanovení
Předpis:

Závodí se podle Pravidel krasobruslení, ustanovení tohoto rozpisu a OSPS.

Rozsah soutěže:

V rámci Českého Poháru v těchto kategoriích:
Seniorky
nar. před 30. 6. 2006
Juniorky
nar. po 1. 7. 2002 před 30. 6. 2008
Žačky
nar. po 1. 7. 2006 před 30. 6. 2011
Žačky mladší
nar. po 1. 7. 2009 před 30. 6. 2011
Žačky nejmladší
nar. po 1. 7. 2011 před 30. 6. 2013
Žáci nejmladší
nar. po 1. 7. 2011 před 30. 6. 2013
Nováčci starší dívky
nar. po 1. 7. 2013 před 30. 6. 2014

Krátký program:

Dle Pravidel krasobruslení platných pro sezónu 2021/2022.

Volná jízda:

Dle Pravidel krasobruslení platných pro sezónu 2021/2022.
Volné jízdy jedou závodníci podle výsledků v KP, a to v opačném pořadí.

Hodnocení:

ISU – systémem hodnocení.

Podmínky účasti:

Potvrzení závodníci s uhrazeným startovným, kteří předloží při prezenci registrační kartu
a potvrzení o bezinfenkčnosti. Za splnění dalších nezbytných podmínek účasti v závodě
(lékařská prohlídka ne starší 12 měsíců, splnění příslušného Testu výkonnosti a udělení
souhlasu se zpracováním osobních údajů závodníka) zodpovídá vždy vysílající klub.

Hudební doprovod:

Zaslání hudebního doprovodu je nedílnou součástí elektronické přihlášky závodníka
v akreditačním systému ČKS.

Námitky, protesty:

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

Zdravotní služba:

Po celou dobu konání v „enteria areně“ Pardubice.
III.
Předběžný časový program
(bude upřesněn)

16. října 2021 (sobota)
08,00 – 11,30
úprava ledové plochy
11,45 – 12,45
oběd
13,30 – 16,30
úprava ledové plochy
16,45 – 18,15
úprava ledové plochy
18,30 – 22,00

VJ nejmladší žačky
VJ nejmladší žáci
KP žačky
VJ nováčci starší dívky
VJ žačky

17. října 2021 (neděle)
08,00 – 10,00
úprava ledové plochy
10,15 – 11,00
oběd
12,00 – 14,30
úprava ledové plochy
14,45 – 15,30
úprava ledové plochy
15,45 – 19,00

KP juniorky

Vyhlašování výsledků:

Vyhlášeni mimo ledovou plochu budou pouze medalisté jednotlivých kategorií.
Závodníci při prezenci obdrží drobné pozornosti a diplom, do kterého si sami po uveřejnění
výsledků doplní své umístění.

KP seniorky
VJ juniorky
VJ seniorky
VJ mladší žačky

IV.
Schvalovací doložka
V Pardubicích, dne 20. 09. 2021

Ing. Miroslav Blaťák
ředitel závodu

Rozpis byl schválen STK ČKS dne: 23. 09. 2021

Evžen Milčinský v.r.

Pod identifikačním číslem soutěže IČZ: 3002

