1. ročník

ICE CUP BREZNO
2018
27. – 28.1. 2018
ARÉNA Brezno,
Ladislava Novomeského 34 , Brezno

I.

Všeobecné ustanovenia:

Usporiadateľ:

ICE SKATING TEAM BREZNO

Dátum konania:

27.01. – 28.01.2018

Miesto konania:

Aréna Brezno, Ladislava Novomeského 34, 977 01 Brezno

Riaditeľ pretekov:

Pavel Miháľ
email: icecupbrezno@gmail.com

Pred. org. výboru:

Mgr. Mária Lörinčíková
email: icecupbrezno@gmail.com

Prihlášky:

Menovité prihlášky na predpísanom tlačive zašlite e-mailom na adresu:
icecupbrezno@gmail.com do 14.01.2018
Náplne KP a VJ posielajte na naplne@kraso.sk

Potvrdenie účasti:

Usporiadateľ potvrdí účasť do 23.01.2018 pretekárom so zaplateným
štartovným.

Štartovné:

Platí sa vopred na číslo účtu: SK47 0900 0000 0051 1567 9829
Platba musí byť pripísaná na účet do 22.01.2018.
VS: 201801, do popisu uviesť názov klubu.
Seniorky, Juniorky, St. žiačky, .......................45,-€
Ostatné kategórie...............................................35,-€

Podmienky účasti:

*Registračný preukaz platný na sezónu 2017/2018
*Platná lekárska prehliadka nie staršia ako 12 mesiacov
*Uhradené štartovné

Odhlášky:

Odhlásiť pretekára je možné iba do 23.01.2018 do 12:00 hod. písomne na
adresu: icecupbrezno@gmail.com. Po tomto termíne prepadá štartovné
v prospech organizátora.

Upozornenie:

Vyžrebovaní budú iba pretekári so zaplateným štartovným.
Žrebovanie sa uskutoční dňa 25.01.2018 náhodným žrebovaním v
počítačovom programe IsuCalc, tzv. Random draw.
Účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť!

Úhrada:

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

Ubytovanie:

Usporiadateľ zabezpečuje ubytovanie iba pre rozhodcov a pozvaných hostí.
Ostatní účastníci si zabezpečujú ubytovanie individuálne.

Možnosti ubytovania: Zimný štadión – ubytovanie zabezpečené pre činovníkov, voľná minimálna
kapacita: +421 908 735 778
Hotel Ďumbier: +421 910 863 862
Viac možností v okolí Brezna – Čierny Balog, Tále, Mýto pod Ďumbierom...

Zdravotná služba:

*Zabezpečí organizátor

Informácie:

*Podá riaditeľ pretekov a predseda org. výboru

II.

Technické ustanovenia:

Predpis:

Súťaží sa podľa pravidiel ISU, SKrZ platných pre sezónu 2017/2018
a ustanovení tohto rozpisu.

Rozsah pretekov:

Seniorky
Juniorky
Staršie žiačky
Mladšie žiačky 11, 12, mladší žiaci
Nádeje dievčatá 7, 8, 9, 10,
Nádeje staršie chlapci, nádeje mladšie chlapci
Basic staršie, mladšie
Hviezdičky
IK Silver staršie, mladšie

Výpočty:

*Novým systémom hodnotenia

Hudba:

Posielajte vo formáte mp3 spolu s prihláškou do 14.01.2018 na adresu:
icecupbrezno@gmail.com
Názov súboru je potrebné upraviť podľa vzoru:
kategória_priezvisko_meno.mp3
Pri dvojprogramových kategóriách je potrebné uviesť na konci KP, alebo VJ.
Odporúčame mať so sebou aj hudbu na CD alebo USB.

III.

Záverečné ustanovenia:

Ceny:

Prví traja v každej kategórii obdržia vecné ceny, všetci účastníci diplomy.

Námietky:

Možno podať písomne podľa platného súťažného poriadku na sezónu
2017-2018.

Iné:

Súťaž je započítaná do SP pri splnení všetkých podmienok.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť kategórie a časový rozpis podľa
počtu prihlásených pretekárov do 23.01.2018.
Vyhlasovanie výsledkov bude priebežne mimo ľadovej plochy, v prípade
časovej rezervy na ľadovej ploche.

IV.

Časový rozpis (PREDBEŽNÝ)

Upravený časový rozpis bude zverejnený a zaslaný na kluby po žrebovaní. Vyhradzujeme si právo
upraviť aj poradie kategórií, prípadne deň, kedy uvedená kategória bude súťažiť.
Upozorňujeme na zmenu kategórií oproti kalendáru súťaží!

Štvrtok: 25.01.2018 19:00 hod - žrebovanie všetkých kategórii náhodným žrebovaním v
počítačovom programe IsuCalc, tzv. Random draw.
Piatok: 26.01.2018

20:00 hod - porada rozhodcov

Sobota: 27.01.2018 Plánovaný začiatok o 7:00 hod
Staršie nádeje chlapci
Nádeje dievčatá 9
Nádeje dievčatá 10
Basic staršie
Basic mladšie
Hviezdičky
Nádeje dievčatá 7
Nádeje dievčatá 8
Staršie žiačky KP
Juniorky KP
Seniorky KP
Nedeľa: 28.01.2018 Plánovaný začiatok o 7:00 hod
Mladšie nádeje chlapci
Mladší žiaci
Staršie žiačky VJ
Juniorky VJ
Seniorky VJ
Mladšie žiačky 12
Mladšie žiačky 11
IK staršie Silver
IK mladšie Silver

Schválené dňa: 27. 12. 2017
Wanda Stankovianska
TK pri VV SKrZ

Pavel Miháľ
riaditeľ pretekov

