SYNCHRO CUP PARDUBICE 2020

I.
Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

Krasobruslařský klub Pardubice

Datum konání:

neděle 2. února 2020

Místo konání:

„enteria arena“ - Sukova třída 1735, Pardubice

Ředitel závodu:

Ing. Miroslav Blaťák

Sekretář závodu:

Roman Kubišta

Přihlášky:

Jmenovité přihlášky týmů zašlete nejpozději do 13. ledna 2020 na adresu
roman.kubista@seznam.cz , v kopii na info@krasopce.cz.

Startovné:

4.500,- Kč / tým
Startovné uhraďte bezhotovostně předem na účet Krasobruslařského klubu Pardubice
(Moneta Money bank, a.s., č. účtu: 9703409524/0600) nejpozději do 20. ledna 2020.

Úhrada nákladů:

Technickému sboru a pozvaným rozhodčím v rozsahu dle platných směrnic ČKS.

Prezence:

Při prezenci je nutné předložit registrační karty závodníků uvedených na přihlášce
týmu a potvrzení o schválení případné věkové výjimky STK ČKS. Dále bude možné
při prezenci předat náhradní CD s hudbou (řádně označené).

Losování:

Losování proběhne počítačovým systémem ISU SH Ice calc v souladu s Organizační
směrnicí pohárových soutěží ČKS (dále jen „OSPS“) ve čtvrtek 23. ledna 2020.
Vylosovány budou přihlášené týmy, které budou mít uhrazené startovné, zaslanou
hudbou ve formátu mp3 a formulář plánované náplně programů.
Startovní pořadí bude zveřejněno na webových stránkách ČKS v souladu s OSPS.

Stravování týmů:

Po vylosování bude týmům zaslán kontakt na možnost rezervace stravování pro týmy.

telefon: 605 789 438

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

II.
Technická ustanovení
Předpis:

Závodí se podle Pravidel krasobruslení platných pro sezónu 2019/2020, ustanovení
tohoto rozpisu a OSPS. Věkové hranice (včetně věkových výjimek) a délky programů
všech kategorií se řídí pravidly ISU a ČKS platnými pro sezónu 2019/2020.

Rozsah soutěže:

V rámci Českého poháru v synchronizovaném bruslení v těchto kategoriích:
 nejmladší žactvo
 mladší žactvo
 žactvo basic/advanced
 junioři
 senioři
 mixed age
 adult /masters

Hodnocení:

ISU – systémem hodnocení.

Podmínky účasti:

Soutěžit mohou pouze závodníci uvedení na přihlášce týmu s registrační kartou ČKS
a platnou lékařskou prohlídkou (zodpovídá vysílající klub). Nejpozději při prezenci je
nutné předložit potvrzení o schválení případných věkových výjimek STK ČKS.

Hudební doprovod:

Hudební doprovod ve formátu mp3 zašlete nejpozději do 20. ledna 2020 e- mailem
sekretáři závodu na adresu roman.kubista@seznam.cz , v kopii na info@krasopce.cz.
Vyplněné formuláře plánované náplně programu zašlete sekretáři závodu e-mailem
rovněž do 20. ledna 2020 na roman.kubista@seznam.cz , v kopii info@krasopce.cz.

Ceny:

Poháry, medaile, diplomy, věcné ceny.

Tréninky:

Každý tým bude mít před krátkým programem i volnou jízdou k dispozici oficiální
trénink v délce 10 minut, senioři a junioři před volnou jízdou v délce 12 minut.
Bude-li potřeba z časových důvodů tréninky v kategorii ISU pro oba programy spojit,
bude jeho délka činit 20 minut.

Zdravotní služba:

Bude zajištěna během tréninků i závodu v „enteria areně“ Pardubice.

III.
Předběžný časový program - neděle 2. února 2020
07,00 – 10,00:
08,00 – 13,00:
14,00:

prezence
oficiální tréninky (krátké programy a volné jízdy)
slavnostní zahájení

14,30 – 20,00:

Krátké programy juniorů a seniorů
Volné jízdy nejmladšího žactva, mladšího žactva, žactva, mixed age, adult/masters,
juniorů a seniorů.
Po ukončení soutěží bude vyhlášení výsledků na ledové ploše.

Časový program bude účastníkům upřesněn po uzávěrce přihlášek nejpozději do 15. 01. 2020.
Podrobný časový program včetně tréninků bude zaslán po vylosování nejpozději do 24. 01. 2020.

IV.
Schvalovací doložka

V Pardubicích, dne 03. 01. 2020

Ing. Miroslav Blaťák, v.r.
ředitel závodu

Rozpis byl schválen STK ČKS dne: 05. 01. 2020

Evžen Milčinský v.r.

Pod identifikačním číslem soutěže IČZ: 2826

SYNCHRO CUP PARDUBICE 2020
PARDUBICE, 2. ÚNORA 2020

PŘIHLÁŠKA TÝMU
Název klubu: ……………………………………………………………………………….
Název týmu: ……………………………………….

kategorie:…………………………

Jméno trenéra: …………………………………..………………………………..……..…
Závodníci v abecedním pořadí, kapitána týmu označte “*” :
Jméno:

Datum narození:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Místo, datum: …………………………

Podpis (razítko):

.………………………….

SYNCHRO CUP PARDUBICE 2020
PARDUBICE, 2. ÚNORA 2020

PLÁNOVANÁ NÁPLŇ PROGRAMU
Název týmu:
Kategorie:
Klub:

Prvky v pořadí, ve kterém budou předváděny v programu:
Krátký program
1

Volná jízda
1
2
3

2
4
5
3
6
7
4
8
9
5
10
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6
12
13
7
14
15
8
16
Plánovanou náplň programu zašlete e-mailem nejpozději do 20.01.2020.

