Bruslařský klub Variace Liberec
Vás srdečně zve na
XL. ročník
JEŠTĚDSKÉ BRUSLE
Pohár ČKS:
Pohár ČKS A:
Pohár ČKS B:
Pohár ČKS C:

nováčci mladší – dívky, nováčci starší - dívky
žačky, žačky mladší, žačky nejmladší
žačky, žačky mladší, žačky nejmladší, žáci nejmladší
adult A, adult B

Mezi oddílového závodu v rámci Ještědské brusličky projektu Bruslička 2017/2018
SKUPINA PŘÍPRAVKA:

bez omezení věku

Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:

Bruslařský klub Variace Liberec

Datum konání:

27. ledna 2018

Místo konání:

Home credit arena, Liberec
Jeronýmova 570/22
460 07 Liberec 7

Ředitel závodu:

Radim Zakouřil
mobil: 602 220 853, email: bkvariace@variace.net

Sekretář závodu:

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

Kancelář závodu:

V době konání závodu v Home credit areně.

Přihlášky:

http://www.variace.net/zavody
Návod k on-line přihlášení v příloze těchto propozic.
Přihlašovaní závodníku je možné nejpozději do 21.1.2018.
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím sekretáře závodu.

Startovné:

450,- Kč
400,- Kč

Pohár ČKS A,B,C
Přípravka

Úhrada startovného: Předem převodem na bankovní účet BK variace Liberec, z.s. (č.ú.
2900389655/2010), nejpozději do 24.1.2018. Společně s potvrzením o
přijatých závodnicích obdrží vysílající klub po termínu uzávěrky přihlášek
souhrnnou částku za startovné všech závodníků daného klubu a pokyny
k platbě.
Prezentace:

závodníků zahájená 1 hod před zahájením závodu příslušné kategorie
v Home credit areně.

Losování:

Proběhne ve čtvrtek 25.1.2018 v 17:00 hod. na zimním stadionu (Svijanská
aréna) v kabině číslo 11. Budou losováni pouze závodníci, kteří mají uhrazené
startovné převodem na účet pořadatele. Startovní pořadí bude zveřejněno na
webových stránkách ČKS v souladu s platnou Organizační směrnici
pohárových soutěží ČKS a na www.variace.net/zavody

Ubytování:

Nebude zajištěno.

Úhrada nákladů:

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

Technická ustanovení:
Předpis:

Závodí se podle pravidel krasobruslení platných pro sezónu 2017/2018,
ustanovení tohoto rozpisu, organizačních směrnic pohárových soutěží ČKS.

Hodnocení:

ISU.

Rozsah závodu:

Pohár ČKS:
Nováčci mladší dívky
Nováčci starší dívky
Nejmladší žačky A,B
Nejmladší žáci B
Mladší žačky A,B
Žačky A,B
Adult A,B

nar. po 1.7.2010 do 30.6.2011
nar. po 1.7.2009 do 30.6.2010
nar. po 1.7.2007 do 30.6.2009
nar. po 1.7.2007 do 30.6.2009
nar. po 1.7.2005 do 30.6.2007
nar. po 1.7.2002 do 30.6.2007
nar. před 30.6.2002

Startují:

Závodníci, jejich účast byla potvrzena pořadatelem a bylo uhrazeno startovné.

Podmínky účasti:

Potvrzení pořadatele o přijetí do závodu, úhrada startovného předem na účet
pořadatele, za závodníky přijaté a pořadatelem potvrzené, Registrační průkaz
a splnění příslušného testu, 2x vyplněný formulář „Plánované náplně
programu“ (možnost zaslat formulář odkazem na níže uvedený link) – bude
kontrolováno pořadatelem.

Hudební doprovod:

K dispozici je CD přehrávač, nahrávka nesmí být v MP3 formátu. CD musí být
řádně označené jménem a kategorii závodníka (možnost zaslat hudbu
v hudebním formátu /mp3, atd…/ na níže uvedený link).

Link pro zaslání:

Vyplněný formulář a hudbu je možno zaslat na tento link:

https://goo.gl/forms/p64IMP50MRD9Ufs02
Námitky:

Lze podat do 15 minut po skončení příslušné části závodu s vkladem 1.000,Kč. V případě zamítnutí protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Předběžný časový program:
08:00 – 08:45
09:00 – 09:30
09:30 – 10:30
10:30 – 12:15
12:15 – 12:30
12:45 – 13:00
13:00 – 15:00
15:15 – 16:45
16:45 – 18:15
18:30 – 19:30
19:30 – 20:30
20:30 – 20:45
20:45 – 21:30

Přípravka
Nováčci ml. dívky
Nováčci st. dívky
Nejml. žačky B
Exhibice členů BK Variace Liberec
Nejml. žáci B
Nejml. žačky A
Ml. žačky B
Ml. žačky A
Žačky B
Žačky A
Adult A
Adult B

Vyhlášení výsledků:

Mimo ledovou plochu do 45 minut po skončení příslušné kategorie.

Časový rozpis bude upřesněn podle počtu přihlášených závodníků. K dispozici bude na
http://www.variace.net/zavody
Pořadatelé si vyhrazují právo změny časového programu v závislosti na počtu přihlášených.

Prvky pro přípravku bez omezení věku.

1) Stromeček, vozík (jízda na jedné noze nebo na obou ve dřepu)
2) Překládání do osmičky (každý kruh na jinou stranu)
3) Holubička (váha)
4) Brzda pluhem, pirueta ( i bez nájezdu)

