II . Veľká cena Vranova
24.-25.10.2020

PROPOZÍCIE
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ :

Skating Dream DRJ Vranov

Dátum konania :

24 - 25.10.2020

Miesto konania :

Zimný štadión STD Aréna , Vranov nad Topľou , Boženy Nemcovej 3

Riaditeľ pretekov :

Juraj Rudy
E-mail: drjvranovbulls@gmail.com
Tel: 0918 880 081

Prihlášky :

Zašlite na adresu riaditeľa pretekov a v kópii na e-mail
wanda.stankovianska@gmail.com najneskôr do 16.10.2020.
Spolu s prihláškou treba zaslať plánovanú náplň VJ na adresu
wanda.stankovianska@gmail.com do 16.10.2020

Potvrdenie účasti :

Usporiadateľ zašle potvrdenie prihlášky a upravený
časový rozpis do 22.10.2020

Ubytovanie :

Organizátor zabezpečuje ubytovanie iba pre rozhodcov.
Ostatní účastníci si zabezpečia ubytovanie individuálne.

Štartovné :

Platí sa vopred na číslo účtu: SK18 0900 0000 0051 2845 5154

Štartovné uhraďte za jednotlivé kluby spoločne, ako VS uveďte názov
klubu a to najneskôr do 20.10.2020
V prípade neuhradenia poplatku do termínu pretekára nevyžrebujeme!
Seniorské a juniorské kategórie, st. žiactvo :
Kategória hviezdičky :
35 eur
Všetky ostatné kategória : 40 eur

50 eur

Odhlášky :

Odhlásiť pretekára je možné len e-mailom najneskôr do 22.10.2020
do 15.00 na adrese riaditeľa pretekov.
Po tomto termíne štartovné prepadá v prospech usporiadateľa.

Podmienky účasti :

Platná registrácia člena SKrZ pre sezónu 2020/2021
Platná lekárska prehliadka nie staršia ako 12 mesiacov .

Uhradené štartovné !
Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť !!!
Zdravotná služba :

Bude zabezpečená na Zimnom štadióne.

Informácie:

Podá organizačný pracovník a riaditeľ pretekov.

II.TECHNICKÉ USTANOVENIA
Pravidlá pretekov :

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

Kategórie :

Mladšie nádeje 7, 8
Mladšie nádeje chlapci
Staršie nádeje 9, 10
Staršie nádeje chlapci
Mladšie žiactvo B
Mladšie žiačky, žiaci
Staršie žiactvo B
Staršie žiačky, žiaci
Juniori , Juniorky
Seniori , Seniorky
Nádeje mladšie, staršie B (dievčatá )
Nádeje mladšie, staršie B ( chlapci)
Hobby silver mladšie
Hobby Silver starší
Hobby Silver J
Hobby Gold J
Adult Gold
Adult Silver
Adult Bronze
Hviezdičky

Výpočty :

Nový systém

Voľná jazda :

Podľa pravidiel ISU a SKrZ platné pre sezónu 2020/2021

Hudba :

Nahrávky posielať v tvare: kateg_meno_ priezvisko.mp3 do 16.10.2020
Na adresu drjvranovbulls@gmail.com

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Ceny :

Prví traja v každej kategórii dostanú medaile, všetci účastníci diplomy.

Námietky :

Možno podať písomne s vkladom 50€ riaditeľovi pretekov do 15 min. po
ukončení príslušnej kategórie. V prípade zamietnutia námietky vklad
prepadá v prospech usporiadateľa.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť časový rozpis podľa počtu
prihlásených.

IV. PREDBEŽNÝ ČASOVÝ ROZPIS
Štvrtok 22.10.2020
Sobota 24.10.2020
Nedeľa 25.10.2020

19:00 žrebovanie cez PC
8:00 - 20:00
8:00 - 15:00

Vyhlásenia výsledkov jednotlivých kategórií budú prebiehať mimo ľadovej plochy. Časový
rozpis môže byť prispôsobený aktuálnej situácii.
Upravený časový rozpis bude zverejnený a zaslaný na kluby deň po losovaní.

Rozpis schválený dňa 03.10.2020
Ing. Wanda Stankovianska
VV SKrZ

Juraj Rudy
riaditeľ pretekov

