D. Časový harmonogram:
Štvrtok –10.11.2011 : 19,00 Prezentácia a ţrebovanie – Ice restaurant-Zimný štadión
/všetky kategórie/
Sobota – 12.11.2011: 10,00 Porada rozhodcov / zimný štadión/
10,30 – 12,00 VJ hviezdičky
12,15 - 14,15 VJ mladšie nádeje dievčatá
14,15 Vyhlásenie výsledkov hviezdičiek
15,00 - 17,45 VJ staršie nádeje dievčatá
18,00 - 19,45 KP staršie ţiačky, ţiaci
20,00 – 21,30 KP juniorky, juniori
Nedeľa – 13.11.2011: 8,00 10,15 –
12.00 13,15 15,30 -

10,00 VJ staršie ţiačky, ţiaci
11,45 VJ juniorky, juniori
13.00 VJ mladšie a staršie nádeje chlapci
15,30 VJ mladšie ţiačky, ţiaci
Slávnostné ukončenie pretekov

.

Pozvánka
na 35. ročník Ceny mesta Prešov

Rozpis schválený dňa 1.10.2011
TK VV SKrZ

Mgr. Helena Zamborská
riaditeľka pretekov

v krasokorčuľovaní

Ice Aréna Prešov 12.-13.11.2011

ROZPIS
35. ročníka Ceny mesta Prešov
v krasokorčuľovaní

A. Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ:
Dátum konania:
Miesto konania:

Krasokorčuliarsky klub Kraso Prešov
12.-13.11.2011
Ice Aréna Prešov

Riaditeľ pretekov:

Mgr. Helena Zamborská, Prostějovská 109, 080 01
č. tel. po 13,00 hod. 0905/336741
e-mail: presovkraso@gmail.com

Odhlášky:

Odhlásiť pretekára je moţné iba do 9.11.2011 do 22,00 hod.
Po tomto termíne štartovné nevraciame.

Informácie:
Zdravotná služba:

Poskytne riaditeľ pretekov alebo organizačný pracovník.
Bude zabezpečená na zimnom štadióne .

B. Technické ustanovenia:
Prešov

Pravidlá pretekov:

Súťaţí sa podľa pravidiel ISU, SKrZ a ustanovení tohto
rozpisu.

Rozsah pretekov

* juniorky
* juniori
* staršie žiačky
* starší žiaci
* mladšie žiačky
* mladší žiaci
* staršie nádeje dievčatá
* staršie nádeje chlapci
* mladšie nádeje dievčatá * mladšie nádeje chlapci
* hviezdičky

Výpočty:

Novým systémom hodnotenia: juniorky aţ nádeje
Starým systémom OBO: hviezdičky

Hudba:

Bude reprodukovaná CD prehrávačom. CD musia byť označené
menom, priezviskom, kategóriou a názvom klubu!

Organizačný pracovník: Jana Potočková, Federátov 1, 080 01 Prešov,
Č. t. 0905906273
Kancelária Pretekov:
Ice aréna Prešov
Prihlášky:

Menovité prihlášky na predpísanom tlačive a náplň KP a VJ
okrem hviezdičiek zašlite na adresu riaditeľa pretekov do
3.11.2011! Do prihlášky napíšte e-mailovu adresu,
kde potvrdíme Vašu účasť.
Účasť musí byť ešte raz potvrdená 9.11.2011 do 22,00 hod.

Potvrdenie prihlášok:

Usporiadateľ potvrdí účasť do 6.11.2011.

Ubytovanie:

Zabezpečujeme iba pozvaným rozhodcom a činovníkom
Ostatní účastníci si zabezpečujú individuálne. Moţnosti
ubytovania Lineas 051/7723325 alebo www.presov.sk.

.

C. Záverečné ustanovenia:
Ceny:

Úhrada:

Pozvaným činovníkom budú hradené náklady podľa smernice
SKrZ. Ostatní účastníci na vlastné náklady.

Štartovné:

Juniorky, juniori, staršie ţiačky, ţiaci –40 €, hviezdičky –25 €,
mladšie ţiačky, ţiaci, st. a ml. nádeje D,CH – 30 €.
Štartovné je potrebné uhradiť do 9.11.2011 na účet
0096291964/0900. Peniaze posielajte naraz za celý klub!
Pri úhrade je potrebné uviesť názov klubu!

Podmienky účasti:

Upozornenie:

* Registračný preukaz platný pre sezónu 2011/2012
* Platná lekárska prehliadka nie staršia ako 12 mesiacov
* Zaplatené štartovné
Ţrebovanie sa uskutoční 10.11.2011 o 19,00 na zimnom
štadióne za účasti hlavného rozhodcu. Ţrebujeme iba pretekárov
so zaplateným štartovným!

Prví traja v kaţdej kategórii obdrţia vecné ceny a všetci účastníci diplomy.

Námietky: Moţno podať písomne s vkladom 50 € riaditeľovi pretekov 15 minút
po skončení kaţdej kategórie. V prípade zamietnutia, vklad prepadá
v prospech usporiadateľa.
Všeobecné: Súťaţ je započítaná do SP pri splnení všetkých podmienok. Kaţdý
klub má právo prihlásiť do kaţdej kategórie 2 pretekárov a ďalších ako
náhradníkov v poradí ako ich máme zobrať.
Iné:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť časový rozpis podľa počtu
prihlásených pretekárov !

