
                  

             

       

 

 

KRASOBRUSLENÍ 

Datum konání:  29. 1. – 30. 1. 2018 

Organizátor: Krasobruslařský klub Pardubice z pověření Českého krasobruslařského 
svazu 

Místo konání: Zimní stadion Litomyšl 

Disciplíny:  krátký program – dle pravidel krasobruslení pro sezonu 2017/18 
  volná jízda – dle pravidel krasobruslení pro sezonu 2017/18 

 
Ředitel závodu: Ing. Miroslav Blaťák 

e-mail: miroslav.blatak@email.cz 
tel.: 605 789 438 
 

Kancelá ř závodu: Zimní stadion Litomyšl, U Plovárny 1061, Litomyšl 

Sout ěžní kategorie:   starší žáci, starší žákyně (nar. 1. 7. 2002 – 30. 6. 2007)  
mladší žáci, mladší žákyně (nar. 1. 7. 2005 – 30. 6. 2007) 

Počet účastník ů: každý kraj může nominovat maximálně 1 závodníka v kategoriích mladší 
žáci a starší žáci a maximálně 2 závodnice kategoriích mladší žákyně a 
starší žákyně a 2 osoby doprovodu (6+2) 

Sout ěžní pravidla: závodí se podle Pravidel krasobruslení platných pro sezónu 2017/18 a 
ustanovení tohoto rozpisu 

Přihlášky: prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního systému ZODM 
2018; přístupové údaje k Centrálnímu informačnímu systému budou 
poslány na všechny kraje 

 
Uzávěrka p řihlášek: 8. 1. 2018  
 
 
Vyhlášení výsledk ů: vyhlášení výsledků proběhne po skončení soutěže 

předání medailí a diplomů proběhne dle celkového programu ODM 
2018 

Ceny:   soutěžící na 1.–3. místě obdrží medaili a diplom 
soutěžící na 4.–6. místě obdrží diplom 

Porady, losování: 29. 1. 2018 v 10:00 – porada rozhodčích 

   29. 1. 2018 v 10:30 – losování všech kategorií pro krátký program 

Hudební doprovod:  CD přehrávač 

Hodnocení:  soutěž bude hodnocena ISU systémem hodnocení 



                  

             

       

 

 

 

Námitky:  námitky lze podat písemně řediteli závodu do 15 minut po skončení 
příslušné části soutěže se vkladem 1 000 Kč, který při zamítnutí 
námitky propadá 

Časový harmonogram: 

 
Pondělí 29. 1. 2018  
 
Tréninky:  
08:00–08:20 mladší žáci (VJ) 
08:20–08:40 žáci (KP) 
08:40–09:00 žačky (KP I. skupina) 
09:15–09:35 žačky (KP II. skupina)  
09:35–09:55 mladší žačky (VJ I. skupina)  
09:55–10:15 mladší žačky (VJ II. skupina) 
 
Závod: 
10:45–12:00 VJ mladší žáci 
14:00–15:15 KP žáci 
15:30–18:15 KP žačky 

Úterý 30. 1. 2018  

Závod: 
08:00–10:45 VJ mladší žačky 
11:00–12:15   VJ žáci 
13:30–16:30   VJ žačky 
 

Časový program bude upřesněn dle počtu přihlášených závodníků po uzávěrce přihlášek. 

 
Změna propozic:  pořadatel si vyhrazuje právo změn v časovém programu v případě 

mimořádných událostí 
 

Zdravotní zajišt ění: po celou dobu závodů je zajištěna zdravotní služba  

 

Schvalovací doložka: 

Rozpis byl schválen STK ČKS dne 22. 5. 2017   

za STK ČKS Evžen Milčinský v.r. 

 


