ODM 2020
KARLOVARSKÝ KRAJ
19. – 24. 1. 2020

RYCHLOBRUSLENÍ
Aktualizace: 10. 1. 2020

Datum konání:

22. 1. 2020 – 23. 1. 2020

Organizátor:

Český svaz rychlobruslení

Místo konání:

Zimní stadion Sokolov, rozměry ledové plochy 58x28 m

Disciplína:

Jednotlivci

111 m (1 kolo)
333 m (3 kola)
500 m (4 ⅟2 kola)

Štafety

16 kol (obě kategorie)

Ředitel závodu:

Jan Michna
tel.: 723 780 780
email: michna@sotessokolov.cz

Kancelář závodu:

Zimní stadion Sokolov

Soutěžní kategorie:

Starší žáci, starší žákyně (2005 - 2006 )
Mladší žáci, mladší žákyně (2007 a mladší )

Počet účastníků:

každý kraj může nominovat maximálně 8 závodníků (maximálně
2 závodníky v každé kategorii) a 2 osoby doprovodu (celkem 10
osob)

Podmínky závodů:

Závod jednotlivců ma tratích: 111 m, 333 m a 500 m
Závod jednotlivců je vícekolový.
V závodě na 111 m postupuje do semifinále vítěz každé
rozjížďky. Další bruslařibudou zařazeni do semifinále v pořadí
podle dosažených časů v rozjížďce.





Do finále A postupují první dva bruslaři z obou
semifinálových jízd a bruslař, který se umístil na 3. místě
s nejlepším časem.
Do finále B postupují bruslaři ze semifinálových jízd, kteří
nepostoupili do finále A.
Do finále C, D a E budou bruslaři zařazeni podle časů
dosažených v rozjížďkách.

V závodech na 333 m a 500 m z každé rozjížďky postupují
první dva bruslaři do semifinálových jízd.


Do finále A postupují první dva bruslaři z obou
semifinálových jízd a bruslař, který se umístil na 3. místě
s nejlepším časem.
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Do finále B postupují bruslaři ze semifinálových jízd, kteří
nepostoupili do finále A.
Do finále C postupují bruslaři, kteří se umístili na 3. místě
v rozjížďkách.

Závod štafet na 16 kol
Štafeta se skládá ze 4 bruslařů z jednoho kraje příslušné
kategorie. Závod štafet je jednokolový, jedou se pouze
rozjížďky. Všichni členové štafety se musí účastnit závodu.
Střídat se mohou po jednom a více kolech.
Trénink:

20. 1. 2020 – 21. 1. 2020 časy budou upřesněny

Porady, losování:

před závodem na zimním stadionu v Sokolově

Startovní čísla:

před závodem na zimním stadionu v Sokolově

Časomíra:

ALGE Timing s kamerou

Časový harmonogram:

Středa 22. 1. 2020
09:00 – 12:00 závod na 111 m
13:00 – 16:00 závod na 500m
Čtvrtek 23. 1. 2020
09:00 – 12:00 závod na 333 m
13:00 – 16:00 závod štafet na 16 kol

Trénink:

Pondělí 20. 1. 2020
12:00 – 14:00 1. skupina
14:30 – 16:30 2. skupina
Úterý 21. 1. 2020
12:00 – 14:00 1. skupina
14:30 – 16:30 2. skupina
Rozpis tréninků

1. SKUPINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Moravskoslezský kraj
Královehradecký kraj
Hl. město Praha
Ústecký kraj
Karlovarský kraj
Středočeský kraj
Pardubický kraj

2. SKUPINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kraj Vysočina
Plzeňský kraj
Olomoucký kraj
Jihomoravský kraj
Jihočeský kraj
Liberecký kraj
Zlínský kraj
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Hodnocení:

Závod jednotlivců
Pro závody bude použit oficiální počítačový program pro závody
ISU, který sestavuje závody (složení rozjížděk, semifinále
a finále) a vyhodnocuje výsledky automaticky.
Každý bruslař obdrží pomocné body za umístění v rozjížďkách,
za umístění v semifinále a finálové body za umístění ve finále
na jednotlivých tratích. Vítězem každé tratě se stává bruslař
s nejvyšším počtem finálových bodů.
Závod štafet
Štafety závodí v rozjížďkách na čas. Celkové pořadí štafet bude
sestaveno podle časů dosažených v rozjížďkách.

Technické ustanovení:

Každý závodník při vstupu na led musí mít vhodné sportovní
oblečení, brusle, rukavice (ne hokejové) a přilbu. Bruslaři
mohou závodit s cyklistickou nebo hokejovou přilbou běžné
výroby. Bruslaři mohou závodit na libovolných bruslích, chlapci
i dívky na kanadách nebo krasobruslích. Je zakázáno závodit
na rychlobruslích pro dlouhou nebo krátkou dráhu.

Protesty:

Protesty mohou podávat pouze trenéři nebo vedoucí družstev
ihned po dojetí příslušného závodu hlavnímu rozhodčímu na
ledě. K protestu se musí přihlásit z místa určeného pro trenéry
a vedoucí družstev. Stanovisko hlavního rozhodčího je
okamžité, nevratné a není možné se odvolat.

Vyhlášení výsledků:

Vyhlášení výsledků po kategoriích proběhne vždy 30 minut po
skončení závodů všech kategorií.
Předání medailí a diplomů proběhne dle celkového programu
ODM 2020.

Ceny:

Soutěžící na 1. - 3. místě obdrží medaili a diplom.
Soutěžící na 4. - 6. místě obdrží diplom.

Změna propozic:

V případě nepředvídatelných okolností si organizační výbor
vyhrazuje právo na změny propozic v souladu s pravidly.

Zdravotní zajištění:

Po celou dobu závodů je zajištěna zdravotní služba.

