OSK 2022 - Veselí nad Moravou
EAST EUROPEAN CUP
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V DRÁHOVÉM INLINE RYCHLOBRUSLENÍ

10.-12. června 2022

Místo konání: in-line dráha o délce 166,66 m, šíře 6 m, klopení v zatáčkách 16%, ATP
Roller, adresa: U Stadionu, Veselí nad Moravou 48.9563367N,
17.3713931E, www.ksbm.cz/OSK, www.inlineveseli.cz, Facebook

Organizátoři: IN-LINE VESELÍ, Z.S. a KSBM PRAHA, Z.S.
Pořadatel:

ČUKS

Hlavní rozhodčí: MUDr. Denis Krupka
Pravidla:

Závodí se podle Soutěžního řádu ČSKB.

Účastníci:

Závodů zařazených do MČR se mohou účastnit pouze členové ČSKB,
popř. zahraniční závodníci registrovaní v národních svazech, které jsou
členy WSE. V kategorii Speed Beginners je povolený jakýkoli typ bruslí,
velikost koleček se řídí SŘ ČSKB.

Startovné:

Senioři, Junioři, Dorost, Kadeti, Žactvo A a B ……………400 Kč /16 Eur
Žactvo C, D, Speed Beginners.…………………………….……..125 Kč/5 Eur

Bankovní účet: Startovné uhradíte na účet vedený u KB, a.s. číslo:
115-1548770267/0100. Jako variabilní symbol uveďte Registrační číslo
vašeho oddílu a jméno oddílu tak, jak je uvedené na stránkách ČSKB
(http://www.cskb-inline.cz/registrovane-oddily). Do poznámky uveďte vaše
jméno, popřípadě název oddílu (v případě hromadné platby za celý
oddíl). Registrace a platby proveďte nejpozději do 3. 6. 2022.
Ukončení registrace: 3. 6. 2022
Registrace:

pomocí formuláře, který je součástí pozvánky. Ke stažení je na http://
ksbm.cz/osk/registrace/. Registrace je platná pouze po zaplacení
startovného.
Registrace ani platba na místě není možná!
Přihlášku zašlete e-mailem na: registrace.zavody@seznam.cz

Časomíra:

All system s. r. o., KSBM Praha

Program:

Organizátoři mají právo změnit program bez předběžného ohlášení
v závislosti na počtu přihlášených a na podmínkách na sportovišti
Závody začínají v pátek 10. 6. 2022 v 16:30.

Hodnocení:

V rámci MČR budou hodnoceni pouze závodníci s českým státním
občanstvím a členové ČSKB s aktuálním členstvím. Titul MČR se uděluje
na jednotlivých tratích v kategoriích žáků A až Seniorů. Vyhlášení
medailistů MČR bude probíhat ihned po skončení finálového závodu
všech kategorií. Vyhlašují se první tři závodníci v kategorii.
East European Cup se hodnotí formou víceboje ze 4 víkendových tratí
(500 m+ 1000 m+ Points +Elimination), platí pro kategorie od žáků A po
Juniory. Rozhodující pro celkové umístění je při shodnosti bodů pořadí
na nejdelší trati. První tři v pořadí získávají medaili EEC. Sprint na 1
kolo dual t.t. není součástí celkového hodnocení.
OSK se hodnotí stejně jako EEC - je určené pro všechny další kategorie,
které nejsou součástí hodnocení EEC. Sprint na 1 kolo dual t.t. není
součástí celkového hodnocení.
Inlinespeed.cz Sprint Cup - 6 nejrychlejších mužů a 6 nejrychlejších
žen napříč kategoriemi z prvního postupového (kvalifikačního) kola
závodu na 1 kolo (166 m) dual t.t. se zúčastní finále na jedno letmé kolo
(166 m). Vyhlašuje se pouze vítěz/vítězka, kteří získají cenu od firmy
inlinespeed.cz. Tento závod se nepočítá do celkového hodnocení OSK.

Startovní čísla: Bez startovního čísla nebude závodníkovi povolen start v závodu.
Startovní číslo se po závodě vrací pořadateli proti vratné kauci Kč 200,(10 Eur)!!!

Odpovědnost: Organizátoři ani pořadatel nepřebírají odpovědnost za zranění a
případné ztráty a poškození výstroje v době konání závodu. Účastníci
startují na vlastní odpovědnost. Registrovaní členové ČSKB jsou pojištěni
v rámci tohoto spolku. Účastníci jsou povinni mít na hlavě přilbu po
celou dobu pohybu na dráze. Chrániče na ruce a nohy jsou doporučené.
Maximální velikost koleček:
Žáci - max. 90 mm
Kadeti - max. 100 mm
Dorost, Junioři, Senioři - max. 110 mm
Protest:

Podle SŘ lze podávat písemné protesty pouze proti konečnému pořadí,
a to nejdéle do 15 minut po oficiálním oznámení výsledků. Poplatek za
protest je 1500 Kč (60 Eur).

Antidoping:

Všichni účastníci jsou povinni se podrobit dopingové kontrole, pokud k ní
budou vyzváni dopingovým komisařem.

Informace:

Petra Korvasová, tel.: +420 605 210 322, Ludmila Krupková, tel.: +420
603 193 080

Upozornění: V rámci závodu budou pořizovány oficiální fotografie a videa pro
okamžité i budoucí použití na internetu, vysílání, v tisku.
Prosím vezměte na vědomí, že můžete být fotografováni a filmováni jako
účastníci závodů, diváci.
Vstupem na tuto akci souhlasíte s tím, že pořadatelé a organizátor mají
právo záběry z této akce využít k přímému přenosu nebo pozdějšímu
zveřejňování fotografií a videí na internetu, v tisku či v televizním vysílání.
Pokud si nepřejete být fotografování, musíte toto písemně sdělit
organizátorovi akce.
Při registrací na tuto akci (10.-12. 6. 20221) shromažďují organizátoři
osobní údaje. Tyto údaje budou využívány výhradně organizátory pro
registraci této události a nebudou poskytnuty třetím stranám. V rámci této
veřejné akce budeme zveřejňovat příslušná data (jméno, jméno, klub,
věková skupina a rok narození), dále výsledky a tato data mohou být
předána tiskovému nebo TV médiu. Registrací na tuto akci sportovec
souhlasí se shromažďováním, zpracováváním, uchováváním a používáním
uvedených osobních údajů, jakož i s publikováním registrace, startovní
listiny a výsledků. Sportovec se může proti tomuto písemně odvolat k
pořadateli. V tomto případě budou osobní údaje začerněné. Za účastníky
mladší 15 let souhlasí s výše uvedeným zodpovědní zástupci klubu.
Epidemiologická opatření:
Důrazně vyzýváme všechny závodníky, aby v případě jakýchkoli zdravotních
potíží, zvláště pak příznaků koronavirové infekce, se závodů neúčastnili!!!

Předběžný program OSK 2022
Pátek 10.6. 2022

15:00-16:00 - vyzvednutí startovních čísel+rozbruslení
16:30 - start 166 m dual t.t.

Sobota 11. 6. 2022

8:30-9:30 - rozbruslení+vyzvednutí startovních čísel
9:30 - meeting trenérů a rozhodčích
10:00 - start závodů

Neděle 12. 6. 2022

8:30-9:15 - rozbruslení
9:30 - start závodů

VĚKOVÉ KATEGORIE A TRATĚ (červeně jsou vyznačené kategorie MČR)
* - kategorie označené hvězdičkou jedou své závody pouze v sobotu (žáctvo C a D),
** - kategorie Speed beginners
Do každé trati v kategoriích MČR se nasazuje losem, nikoli podle celkového pořadí

Kategorie

rok narození

Senioři

2003 a starší

166 m t.t dual

500 m+d

10000 m
Elimination

1000 m

5000 m Points

Seniorky

2003 a starší

166 m t.t dual

500 m+d

10000 m
Elimination

1000 m

5000 m Points

Junioři

2004-2005

166 m t.t dual

500 m+d

10000 m
Elimination

1000 m

5000 m Points

Juniorky

2004-2005

166 m t.t dual

500 m+d

10000 m
Elimination

1000 m

3000 m Points

Dorostenci

2006-2007

166 m t.t dual

500 m+d

10000 m
Elimination

1000 m

5000 m Points

Dorostenky

2006-2007

166 m t.t dual

500 m+d

5000 m
Elimination

1000 m

3000 m Points

Kadeti/Kadetky

2008-2009

166 m t.t dual

500 m+d

5000 m
Elimination

1000 m

3000 m Points

Žáci A/Žákyně A

2010-2011

166 m t.t dual

500 m+d

3000 m
Elimination

1000 m

2000 m Points

Žáci B/Žákyně B

2012–2013

166 m +d

1000 m

2 kola

500 m

Žáci C/ Žákyně C*

2014-2015

166 m +d

slalom

2 kola

Žáci D/ Žákyně D*

2016-2017

30 m

slalom

166 m +d

Speed Beginners**

2011-2008

166 m +d

1000 m

