RYCHLOBRUSLENÍ
Datum konání: 20. – 21. 1. 2016
Organizátor:
 Ústecký kraj, Statutární město Most ve spolupráci s KSLH Ústí nad Labem
a Českým svazem rychlobruslení
Místo konání:
 Zimní stadion, Most
Ředitel závodu:
 Süsser Miloslav
email: ks-ustecky@cslh.cz
tel.: 605 432 314
Disciplíny:
 jednotlivci

- 111 m (1 kolo) – super sprint
- 500 m (4, 5 kol)
- 333 m (3 kola)

 štafeta

- 16 kol (mladší + starší žákyně)
- 16 kol (mladší + starší žáci)

Časový harmonogram:
středa 20. 1. 2016

čtvrtek 21. 1. 2016

09:00 – 09:40

trénink

10:00 – 12:00

závod na 1 kolo

12:00 – 15:00

závod na 500 m

09:00 – 09:40

trénink

10:00 – 12:00

závod na 3 kola

12:30 – 14:00

štafeta na 16 kol

Soutěžní kategorie:
 mladší žáci a žákyně nar. (2003 a mladší)
 starší žáci a žákyně nar. (2001 – 2002)
Počet účastníků:
 každý kraj může nominovat 4 chlapce, 4 dívky, (2+2 v každé kategorii)
 2 osoby doprovodu (8+2),
Technická ustanovení:
 každý závodník při vstupu na led musí mít vhodné sportovní oblečení,
brusle, rukavice a přilbu
 bruslaři mohou závodit s cyklistickou nebo hokejovou přilbou běžné
výroby
 bruslaři mohou závodit na libovolných bruslích, chlapci i dívky na
kanadách nebo krasobruslích
 je zakázáno závodit na rychlobruslích pro dlouhou nebo krátkou dráhu
Soutěžní pravidla:
 závodí se dle pravidel ISU 2014 pro short track a ustanovení tohoto
rozpisu
Systém soutěže:
 111m , 333m a 500m

rozjížďky (počet bude určen před závody)
semifinále
finále E, D, C, B, A

Do semifinálových jízd postupují první dva závodníci z každé rozjížďky.
Do finále A postoupí první dva závodníci z obou semifinálových jízd + rychlejší
bruslař z 3. míst
Do finále B postoupí ostatní ze semifinálových jízd, kteří nepostoupili do finále
A.
Do finále C postoupí bruslaři, kteří se v rozjížďkách umístili na 3. místech.
Do finále D postoupí bruslaři, kteří se v rozjížďkách umístili na 4. místech.
Do finále E postoupí bruslaři, kteří se v rozjížďkách umístili na 5. místech.

 16kol štafeta

finále (mladší + starší žákyně)
finále (mladší + starší žáci)

Družstva štafet se skládají ze 4 bruslařů každého kraje.
Střídání je možné po 1 nebo 2 kolech.
Pořadí štafet bude sestaveno podle časů dosažených v rozjížďkách.
Přihlášky:
 prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního systému ODM
2016
 přístupové údaje k Centrálnímu informačnímu systému budou poslány na
všechny kraje
Uzávěrka přihlášek:
 do 21. 12. 2015
Vyhlášení výsledků:
 vyhlášení výsledků proběhne vždy po skončení závodu
 předání medailí a diplomů proběhne dle celkového programu ODM 2016
Ceny:
 soutěžící na 1. – 3. místě obdrží medaile, diplom a věcné ceny
 soutěžící na 4. – 6. místě obdrží diplom
 každá z vypsaných tratí v uvedených věkových kategoriích bude
hodnocena samostatně
 závod se neuskuteční jako víceboj
Porady, losování:
 ZS Most, dne 20.1.2016 v 9:00 na schůzce trenérů
Startovní čísla:
 při poradě

Protesty:
 protesty mohou podávat pouze trenéři nebo vedoucí družstev ihned po
dojetí příslušného závodu hlavnímu rozhodčímu na ledě, k protestu se
musí přihlásit
 stanovisko hl. rozhodčího je okamžité, nevratné a není možné se odvolat
Zdravotní zajištění:
 po celou dobu závodů je zajištěna zdravotní služba u ledu
Hodnocení:
 pro závody bude použit oficiální počítačový program pro závody ISU,
který sestavuje závody a vyhodnocuje výsledky automaticky
 každý bruslař obdrží pomocné body za umístění v rozjížďkách, SF a
finálové body za umístění ve finále v jednotlivých disciplínách
 vítězem každé tratě se stává bruslař s nejvyšším počtem finálových bodů
Časomíra:
 ALGE Timing, elektročasomíra s kamerou

