
 

Bruslařský klub České Budějovice 

pořádá 

2. ročník závodu 

 

Pod Černou věží 
 

 

Všeobecná ustanovení  
 

 
Pořadatel:   Bruslařský klub České Budějovice.  

 

Datum konání:  16. prosince 2017  

 

Místo konání:  Zimní stadion v Českých Budějovicích – Budvar aréna – II. ledová plocha 

  

Ředitel závodu:  Mgr. Jana Tomanová  

mobil: + 420 721 488 660, E-mail: tomanovajana.cb@email.cz 

  

Sekretář závodu:  Jana Gromanová  

mobil: + 420 733 616 318, E-mail: Johhanna@seznam.cz  

  

Kancelář závodu:  V době konání závodu na Zimní stadion – II. ledová plocha v ČB 

  

Ubytování:  Nebude zajištěno 

  

Úhrada nákladů:  Pouze pozvaným rozhodčím dle platných směrnic 

 

Přihlášky:  Jmenovité přihlášky s datem narození, přesným názvem kategorie zašlete do 10. 12. 2017 

prostřednictvím vysílacího oddílu na adresu sekretáře závodu. 

  

Startovné:   Pro všechny kategorie činí 350,- Kč a bude splatné při prezentaci 

  

 

 

Technická ustanovení 
 

Předpis:  Závodí se podle Pravidel krasobruslení platných pro sezónu 2017/18, ustanovení tohoto 

rozpisu, Organizačních směrnic pohárových soutěží ČKS a pravidel Projektu Bruslička 

  

Rozsah závodu: Nejmladší žáci – 1.7.2007 – 30.6.2009 

Nejmladší žačky – 1.7.2007 – 30.6.2009 

Nováčci – 1.7. 2009 – 30.6.2010 

Cvrček C2 – 1.7.2009 – 30.6.2011 

Přípravka mini – po 1.7.2011 a mladší 

Přípravka bez omezení věku  

 

Volná jízda:  Náplň a délka volných jízd dle platných pravidel pro sezónu 2017/18 a ustanovení tohoto 

rozpisu 
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Obrázek 1 – Přípravka MINI (Legenda: Z – začátek, 1. stromeček vpřed, 2. čáp na jedné libovolné noze s výdrží minimálně 

3s, 3. překládání vpřed na libovolnou stranu, 4. brzda na brankovišti, 5. minimálně tři buřty vpřed, 6. vozíček na dvou nohách 

nebo jedné noze s výdrží minimálně 3s a obrat na dvou nohách vzad, 7. minimálně tři buřty vzad a obrat na dvou nohách 

vpřed, K – konec brzda s úklonkou)  

 
 

 

 

 

 

Obrázek 2 - Přípravka bez omezení věku (Legenda: Z – začátek, 1. stromeček vpřed, 2. vozíček na jedné libovolné noze, 3. 

překládání vpřed po osmě, 4. brzda na brankové čáře, 5. minimálně tři buřty vpřed a obrat na dvou nohách vzad, 6. 

minimálně tři buřty vzad a obrat na dvou nohách vpřed, 7. překládání vpřed na libovolnou stranu s přední vnější holubičkou, 

K – konec brzda s úklonkou)  

 
 

 

 

Hodnocení:   V systému OBO  

 

Účast v soutěži :  Závodníci jejichž účast byla potvrzena pořadatelem  

 

V případě velkého počtu přihlášených závodníků do některé z vypsaných kategorií si 

pořadatel vyhrazuje právo upravit počet soutěžících na 24, případně upravit počet kategorií. 

Chlapecké kategorie budou otevřeny v případě min. 2 závodníků na kategorii.  



 

Časový rozpis:  9,30 – 15,30 hodin, kategorie pojedou dle výše uvedeného rozsahu závodu 

Časový rozpis bude upřesněn podle počtu přihlášených závodníků.  

 

Prezentace a losování: Prezentace nejdéle 1 hodinu před závodem, losování proběhne ½ hodiny před závodem 

 

Hudební doprovod:  Jen 1 skladba na CD! 

 

POZOR!   Je nutné, aby obaly i zvuková média byly označeny jménem, příjmením, oddílem a kategorií.  

 

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.  

 

Ceny:  Vyhlášení výsledků bude po ukončení kategorií mimo ledovou plochu (bude upřesněno v 

časovém rozpisu). První tři z každé kategorie obdrží medaile, všichni účastníci obdrží 

diplomy a drobné upomínkové předměty.  

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 23. listopadu 2017  

 

 

 

za BK České Budějovice  

Mgr. Jana Tomanová 


