
Figure Skating Club Oceláři Třinec, z. s. 
 

 
 

pořádá 

 

 

1. ročník  

Beskydské piruetky 
Závod je pořádán v rámci meziklubového závodu 

v kategoriích: žačky, mladší žačky, nejmladší žačky, nováčci starší dívky, nováčci mladší 

dívky, přípravka VJ a přípravka prvky 

 

Třinec, Mini Werk Aréna 

13. března 2022 
 

Všeobecná ustanovení 
 

Pořadatel:   FSC Oceláři Třinec, z. s. 
 

Datum konání:  13. března 2022 
 

Místo konání:  Mini Werk Aréna, ul.Frýdecká č.p. 853, Třinec 
 

Ředitel závodu: Ing. Markéta Gajdzicová,  

mobil: 607 978 527;  e-mail: gajdzicova.marketa@seznam.cz 
 

Sekretář závodu: Natálie Rajská,  

Mobil: 736 262 403; e-mail:  krasotrinec@seznam.cz 
 

Přihlášky:                  Jmenovité přihlášky potvrzené klubem s uvedením data narození,   

       kategorie a registračním číslem zašlete nejpozději do 1.3.2022 na e-  

       mailovou adresu sekretáře závodu. 
 

Startovné:   Všechny kategorie VJ úhrada startovné předem 500,- Kč 

Úhrada startovného musí být provedena předem za všechny přihlášené závodníky 

jedoucí VJ, a to převodem na bankovní účet pořadatele. FSC Oceláři Třinec 

č.ú.: 2001123079/2010 nejpozději do 9.3.2022. Do poznámky uveďte název 

vašeho klubu.   

Kategorie přípravka prvky hradí startovné na místě hotově. Startovné 400,- Kč 

mailto:krasotrinec@seznam.cz


 

 

Úhrada nákladů:       Pozvaným rozhodčím a činovníkům dle platných směrnic ČKS.              

       Závodníci startují na vlastní náklady. 
 

Prezentace:   Začíná pro všechny kategorie 60 minut před zahájením závodu dané kategorie a 

končí 30 minut před zahájením závodu dané kategorie na ZS. 
 

Losování:   Losování pro všechny kategorie proběhne ve středu dne 9. 3. 2022 v 19:00 na 

Mini werk areně v Třinci v klubovně. Budou losování pouze závodníci, kteří 

mají uhrazené startovné převodem na účet pořadatele. Startovní pořadí 

bude zveřejněno na webových stránkách klubu FSC Oceláři Třinec  - 

www.krasotrinec.cz 

 
 

Technická ustanovení 
 

Předpis:   Závodí se dle Pravidel krasobruslení a ustanovení tohoto rozpisu, podle 

jednotlivých náplní Poháru ČKS.  

 

Přípravka volné jízdy – náplň VJ nováčci mladší dívky Pohár ČKS. 

 

Přípravka prvky: stromeček vpřed, vzad; rybičky vpřed, vzad; čáp, autíčko, 

kanón, holubička, překládání (koloběžka) vpřed, vzad; prvek vlastní fantazie. 
 

Rozsah závodu:  Meziklubový závod       

žačky      po 1.7.2006 a před 30.6.2011    

 mladší žačky     po 1.7.2009 a před 30.6.2011    

nejmladší žačky    po 1.7.2011 a před 30.6.2013   

nováčci starší dívky   po 1.7.2013 a před 30.6.2014   

 nováčci mladší dívky   po 1.7.2014 a před 30.6.2015  

přípravka volná jízda   po 1.7.2014 a před 30.6.2017  

přípravka prvky   bez omezení 
 

Volná jízda:   dle pravidel pro sezónu 2021/2022 
 

Hudba:   CD s řádně označeným jménem závodníka, ZOJ, kategorií a VJ.    

Hudby zaslat e-mailem předem na e-mail: krasotrinec@seznam.cz 

                    nejpozději do 9.3. 2022!!! 
 

Hodnocení:   OBO 
 

Podmínky účasti:  Potvrzení pořadatele o přijetí do závodu. Úhrada startovného předem na účet 

pořadatele. Vysílající klub uhradí startovné na účet pořádajícího FSC Oceláři 

Třinec č. ú. 2001123079/2010 za závodníky přijaté a potvrzené pořadatelem. 

Startovné musí být připsána na účtu pořadatele nejpozději do středy 9.3.2022. 

Při prezentaci předloží závodník registrační průkaz, průkaz pojištěnce.   
 

Námitky: Lze podat písemně do 15 min. po skončení příslušné části závodu 

 řediteli závodu s vkladem 1000,-Kč, který v případě zamítnutí, propadá  

 ve prospěch pořadatele. 
 

Upozornění:  Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu, proto je nutné, aby 

vedoucí výprav sledovali informační tabuli. 
 

http://www.krasotrinec.cz/
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V Třinci dne 20.02.2022 

 

 

 

Ing.Markéta Gajdzicová              

předseda klubu FSC Oceláři Třinec                                                        

 


