Krasobruslařský klub Pardubice pořádá při příležitosti konání 47. ročníku „Malé ceny Pardubic“
závod v kategoriích projektu Bruslička - Cvrček 1, Cvrček 2 a mezioddílový závod Přípravky – prvky

Datum konání:

sobota 26. listopadu 2016

Místo konání:

Tipsport arena Pardubice - Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice

Ředitel závodu:

Ing. Miroslav Blaťák telefon: 605 789 438

Sekretář závodu:

Roman Kubišta

Přihlášky:

Jmenovité přihlášky závodníků s uvedením jména, příjmení, data narození a kategorie
zašle odpovědná osoba za vysílající klub nejpozději do 20. listopadu 2016 na adresu
roman.kubista@seznam.cz , v kopii na info@krasopce.cz.

Startovné:

Všechny kategorie 400,- Kč (bude vybíráno v hotovosti při prezentaci)

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.

Ubytování:

Bude zajištěno v případě potřeby jen pozvaným činovníkům a rozhodčím.
Závodníci a doprovod si případné ubytování musí zajistit sami.

Prezentace a losování:

Prezentace pro každou kategorii začíná vždy 60 minut před zahájením příslušného závodu a
trvá 30 minut. Losování proběhne 30 minut před začátkem závodu dané kategorie.

Rozsah závodu:

Cvrček 1. - VJ
Cvrček 2. - VJ
Přípravka - prvky

telefon: 603 247 558 558e-mail: roman.kubista@seznam.cz

nar. po 1. 7. 2010 a mladší
nar. po 1. 7. 2008 do 30.6.2010
nar. po 1. 7. 2010 a mladší

Náplň přípravka - prvky:
1.
2.
3.
4.
5.

Stromeček
Překládání vpřed (do osmičky)
Brzda
Čáp
Vysoká pirueta na jedné nebo dvou nohách

Hodnocení:

Systémem OBO.

Podmínky účasti:

Průkaz zdravotní pojišťovny a prohlášení o zdravotní způsobilosti nebo lékařské prohlídce.

Startují:

Všichni přihlášení, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem.

Hudební doprovod:

CD zřetelně označené jménem závodníka, klubem a kategorií.

Námitky, protesty:

Lze podat písemně do 15-ti minut po skončení soutěže s vkladem 1.000,- Kč k rukám ředitele
závodu. Vklad při zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele.

Předběžný časový program:
07,30 – 08,00
08,00 – 08,30
08,30 – 09,15
Vyhlašování výsledků:

Cvrček 1
Cvrček 2
přípravka - prvky

Mimo ledovou plochu na ochozu stadionu po ukončení soutěže dané kategorie.

V Pardubicích, dne 28. 10. 2016

Ing. Miroslav Blaťák - ředitel závodu

