
 
 

 

 
 
 

BK Kraso Mladá Boleslav, z.s. 
 

pořádá 
10. ročník závodu 

 
 

Mladoboleslavský 
pohár 

 
 

Závod se koná v rámci Poháru ČKS 
v kategoriích:  

Nováčci mladší dívky + chlapci 
Nováčci starší dívky 

Žačky nejmladší 
Žačky mladší 

Žačky 
Juniorky 

Adult A a B 
 
 
Rozpis schválil za STK ČKS: Milčinský Evžen         dne:   18.11.2019        pod   IČZ: 2815 



Všeobecná ustanovení 
 

Pořadatel: BK Kraso Mladá Boleslav, z. s. 

Datum konání: sobota 18. 1. 2020 

Místo konání:  ŠKO-ENERGO Aréna Mladá Boleslav, Viničná 31  

Ředitel závodu: Ing. Václav Mareš, tel. 724 111 591 
bkkrasomb@seznam.cz 

Sekretář závodu: Bc. Eva Bajtalonová, tel. 737 646 897 
evca.bajtalonova@gmail.com 

Kancelář závodu: V době konání závodu ve ŠKO-ENERGO aréně Mladá Boleslav 

Přihlášky: Od 1. 12. 2019 do 12. 1. 2020; možnost editace přihlášky do 
15.1.2020 

Přihlášení online prostřednictvím webové stránky: 
http://competitioncz.php5.cz/zavody/index.php 
(rozkliknout „Sezóna 2019/2020“ a dále „Mladoboleslavský pohár 
2020 (10.ročník)“ 

Ubytování: Nebude zajištěno 

Úhrada nákladů: Pouze pozvaným rozhodčím a technickým kontrolorům a 
specialistům dle platných směrnic ČKS 

Startovné: 500,- Kč pro všechny kategorie 

Úhrada startovného:  Bezhotovostním převodem na bankovní účet pořadatele společně 
s přihláškou, č.ú. 43-2669650207/0100 

Úhrada jednou souhrnnou částkou za všechny závodníky 
vysílajícího klubu. V poli zpráva/popis pro příjemce nutno 
uvést název vysílajícího klubu a text „MB pohár 2020“. 

 
 

Technická ustanovení 
 

Předpis: Závodí se podle pravidel krasobruslení platných pro sezónu 
2019/2020, ustanovení tohoto rozpisu a organizačních směrnic 
pohárových soutěží ČKS. 

Rozsah závodu: Pohár ČKS: 

Nováčci mladší dívky + chlapci  nar. po 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013 
Nováčci starší dívky nar. po 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012 
Žačky nejmladší nar. po 1. 7. 2009 do 30. 6. 2011  
Žačky mladší  nar. po 1. 7. 2007 do 30. 6. 2009 
Žačky nar. po 1. 7. 2004 do 30. 6. 2007 
Juniorky  nar. po 1. 7. 2000 do 30. 6. 2004 
Adult A+B nar. před 30. 6. 2004 

Volná jízda a PP: Náplň a délka volných jízd dle platných pravidel pro sezónu 
2019/2020 

Hodnocení: ISU SH 

Podmínka účasti: Závodníci, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem; úhrada 
startovného připsána na účet pořadatele; formulář „Plánovaná 
náplň programu“ a hudba zaslány prostřednictvím webového 
formuláře (viz. sekce Náplň/hudba); registrační průkaz 

Za platnost lékařské prohlídky zodpovídá u jednotlivých 



závodníků vysílající klub. 

V případě velkého počtu přihlášených závodníků do některé 
vypsané kategorie si pořadatel vyhrazuje právo upravit počet 
soutěžících. 

Předběžný časový rozpis: 07:30 - 08:00  Nováčci mladší chlapci 
08:00 - 08:45  Nováčci mladší dívky 
08:45 - 09:30   Nováčci starší dívky 
09:30 - 09:45  Úprava ledové plochy 
09:45 - 12:15  Žačky nejmladší 
12:15 - 13:00  Úprava ledové plochy + oběd 
13:00 - 15:45  Žačky mladší 
15:45 - 16:00  Úprava ledové plochy 
16:00 - 19:00  Žačky 
19:00 - 19:15  Úprava ledové plochy 
19:15 - 20:15  Juniorky 
20:15 - 20:45  Adult A 
20:45 - 21:15  Adult B 

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu časového rozpisu 
s ohledem na skutečně podané přihlášky k závodům. Případné 
změny budou zúčastněným klubům včas sděleny na webu 
pořadatele a ČKS. 

Náplň/hudba: Do 12.1.2020 zaslat prostřednictvím webového formuláře: 
https://forms.gle/JGgrQn5CrazHQYpq8 

K vyplnění je třeba přihlásit se Google účtem. Kdo ho nemá, po 
kliknutí na odkaz formuláře použije přihlašovací údaje níže. 
Instrukce k vyplnění jsou součástí webového formuláře. 

Přihlašovací jméno: bkkrasomb@gmail.com 
Heslo: MBpohar2020 

Formulář s náplní VJ ke stažení z webu pořadatele: 
http://bkkrasomb.cz/wp-content/uploads/2019/10/Napln-volne-
jizdy.docx 

Losování: Čtvrtek 16. 1. 2020 systémem ISU SH Ice Calc 

Losováni budou pouze závodníci, jejichž účast byla potvrzena 
pořadatelem, mají včas a řádně uhrazené startovné a zaslali 
náplň programu a hudbu prostřednictvím webového formuláře 
(viz. sekce Náplň/hudba) 

Prezentace: Prezentace začíná 60 min. před oficiálním začátkem příslušné 
kategorie, nejpozději však 60 min. před začátkem příslušné 
rozjížďky. 

Závodník předloží platný registrační průkaz a případně další 
průkaz/doklad k ověření data narození. 

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

Vyhlášení výsledků, ceny: Vyhlášení výsledků proběhne mimo ledovou plochu do cca 30 
min. po ukončení kategorií (bude upřesněno v upraveném 
časovém rozpisu). První tři umístění v každé kategorii obdrží 
poháry a medaile, ostatní závodníci obdrží drobné upomínkové 
předměty. Všichni účastníci obdrží diplomy. 

Doplňující informace: Po celou dobu závodu bude na ZS k dispozici fotograf. 

 
 
 
       za BK Kraso Mladá Boleslav, z.s. 
       Ing. Václav Mareš v.r. 
       ředitel závodu 


