JEŠTĚDSKÁ BRUSLE
9.1.2010

Bruslařský klub Variace Liberec
Vás srdečně zve na

XXXIII. ročník
JEŠTĚDSKÉ BRUSLE

Závod je pořádán jako součást PROJEKTU BRUSLIČKA pro kategorie
přípravka, mladší nováčci, nováčci, nejmladší žactvo, mladší žactvo
interpretační, žactvo a dále jako pohárový závod pro kategorii nováčci mladší.
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I.

Všeobecná ustanovení:

Pořadatel:

Bruslařský klub Variace Liberec

Datum konání:

9. ledna 2010

Místo konání:

Tipsport arena, Liberec /TA

Jeronýmova 570/22
460 07 Liberec 7
Ředitel závodu:

Vladislav Černohous
mobil: 602 411 141, email: houscern@volny.cz

Sekretář závodu:

Juraj Sviatko
mobil: 724 091 159, email: bkvariace@variace.net

Kancelář závodu:

v průběhu závodu v Tipsport areně od 6.30

Přihlášky:

Jmenovité přihlášky s uvedením kategorie a rozlišením A a B viz. pravidla
pro sezónu 2009/2010, která naleznete na stránkách www.projektbruslicka.estranky.cz, data narození zašlete nejpozději do 3.1.2010 na el.
adresu sekretářky závodu (viz výše).

Startovné:

350,- Kč pro všechny kategorie

Úhrada nákladů:

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

II. Technická ustanovení
Předpis:

Závodí se podle Pravidel Projektu Bruslička platných od 1.7.2008 a
ustanovení tohoto rozpisu (hodnocení prováděno „starým“ způsobem) a
pravidel krasobruslení ČKS platných na sezónu 2009/2010.

Rozsah závodu:

Projekt bruslička:
VJ žactvo
VJ žactvo mladší A + B
VJ žactvo nejmladší A + B
VJ nováčci A + B
VJ nováčci mladší A + B
Přípravka A + B ( Jízda I. )
VJ interpretační bruslení
Pohárové kategorie:
VJ mladší nováčci - dívky

Startují:

Všichni přihlášení, jejichž seznam bude do 4.1.2010 uveden na stránkách:
www.projekt-bruslicka.estranky.cz v sekci KALENDÁŘ ZÁVODŮ – název
souboru „Seznam účastníků 33. ročníku Ještědské brusle“ a na stránkách
BK Variace Liberec bkvariace@variace.net v sekci Pořádané soutěže nikomu nebude posíláno potvrzení přihlášky, pokud se bude muset přikročit
k omezení počtu dětí, přihlašující oddíl o tom bude vyrozuměn. Případná
změna časového programu bude rovněž do 4.1.2010 uveřejněna na
uvedených stránkách Projektu Bruslička a stránkách BK Variace Liberec U
všech kategorií vyjma přípravky je nutné předložit registrační průkaz
ČKS!
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Hodnocení:

veřejné systém OBO ( šestkový )

Podmínky účasti:

- registrační průkaz, u přípravky průkaz pojištěnce
- potvrzení o lékařské prohlídce ne starší 12 měsíců a klasifikací I. nebo
II.skupiny
- potvrzení o účasti na testech výkonnosti pro pohárový závod.
- v jednotlivých kategoriích může startovat nejvýše 24 závodníků. Při vyšším
počtu přihlášených závodníků si pořadatel vyhrazuje právo provést omezení
počtu statujících podle vlastního rozhodnutí.

Námitky:

Lze podat do 15 minut po skončení příslušné části závodu s vkladem 1000,Kč. V případě zamítnutí protestu propadá vklad ve prospěch pořadatele

Hudební doprovod:

K reprodukci hudebního doprovodu je k dispozici kazetový magnetofon a CD
přehrávač. Kazety a CD musí být zřetelně označeny jménem závodníka,
kategorií, ZOJ a druhem jízdy.

III. Předběžný časový program:
Sobota. 9.1.2010
08:00 – 09:15
09:30 – 10:45
10:45 – 11:45
12:00 – 13:00
13:15 – 15:15
15:15 – 16:15
16:00 – 18:00
18:15 – 18:45
18:45 – 19:45

VJ mladší nováčci A + B
VJ žactvo mladší A + B
Prvky přípravka A + B ( Jízda I. )
VJ mladší nováčci pohár - dívky
VJ žactvo nejmladší A
VJ žactvo nejmladší B
VJ nováčci A+B
VJ žactvo
VJ interpretační bruslení

Prezentace končí 45 min před začátkem závodu, losování proběhne vždy 30 min před začátkem
soutěže, vyhlášení všech kategorií cca do 45 min po skončení příslušné kategorie mimo ledovou
plochu.
Pořadatelé si vyhrazují právo změny časového programu v závislosti na počtu přihlášených.

V Liberci 19.11.2009
Schvalovací doložka : schváleno STK – ČKS dne 23.11.2009 Roman Hauzer v.r.
IČZ : 1821

