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 V Praze dne 2. 6. 2017  

 
 

Věc: Pozvánka na prověrky výkonnosti 
 
 

Vážení sportovci, trenéři a členové komise, 

 
 

dovolte, abychom vás jménem Českého krasobruslařského svazu pozvali na 
prověrky výkonnosti, které se uskuteční ve dnech 18. a 19. srpna 2017 (pátek a 
sobota) v OSTRAVAR ARÉNĚ, Ostrava, Ruská 3077/135. 

 
V souladu s návrhem TMK ČKS, schváleným předsednictvem ČKS, se těchto prověrek 

povinně zúčastní všichni seniorští a juniorští sportovci zařazení do VSC a SCM. Prověrky 
nejsou určeny pro sportovce v žákovských kategoriích! 
 

Z účasti na prověrkách je omluven Michal Březina.  
 

Členům komise, pozvaným sportovcům a jejich zodpovědným trenérům uhradí ČKS 
cestovné (bez stravného) dle Ekonomické směrnice ČKS č. 1. a zajistí jim hotelové 

ubytování od čtvrtka 17. do soboty 19. srpna 2017. (ubytování nebude zajištěné 
sportovcům a trenérům z Ostravy a okolí).  
 

Prověrky jsou dále, podle časových možností, otevřeny všem 
závodníkům/závodnicím, kteří/které se chtějí ucházet o nominaci na seniorské a juniorské 
mezinárodní soutěže z kalendáře ISU (včetně série soutěží juniorské Grand Prix). Tito 
zájemci se prověrek zúčastní na vlastní náklady a svou účast nahlásí generálnímu 
sekretářovi ČKS (e-mail: karel.oubrecht@czechskating.org) nejpozději do pátku 21. 7. 
2017 a složí na účet ČKS (číslo účtu 154971520 / 0600, variabilním symbolem je 
rodné číslo sportovce/sportovkyně) startovné ve výši 500,- Kč do pátku 28. 7. 
2017. Všem těmto zájemcům bude do 7. 8. 2017 potvrzena možnost účasti na prověrkách.  
 

Závodníci sólových kategorií usilující o nominaci na soutěže JGP předvedou celý 
juniorský krátký program a celou juniorskou volnou jízdu (s výjimkou seniorek juniorského 

věku, které se zúčastní prověrek výkonnosti v seniorské kategorii a mohou v rámci 
předvedených seniorských programů plnit i kritéria pro soutěže JGP 2017). Závodníci 
kategorie sportovních dvojic usilující o nominaci na soutěže JGP předvedou pouze juniorský 
krátký program. Závodníci/páry usilující o nominaci na seniorské soutěže předvedou celý 
seniorský krátký program a celou seniorskou volnou jízdu. Taneční páry předvedou krátké a 
volné tance předepsané pro kategorie, v nichž usilují o nominaci. Programy musí odpovídat 
ISU systému hodnocení se změnami schválenými Kongresem ISU 2016 a/nebo příslušnými 
technickými komisemi ISU pro sezónu 2017/2018 (Communication 2089 pro sóla a SD, 
resp. Communication 2076 a 2086 pro tance) i všemi následně přijatými změnami a 
doplňky, které budou publikovány do termínu prověrek na stránkách ISU a následně 
stránkách ČKS. Na prověrkách není možno předvádět rozpracované nebo jinak nekompletní 
programy. 
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Účast na prověrkách nebude povolena závodníkům/závodnicím, kteří/které nebudou 

mít absolvovány lékařské prohlídky tělovýchovným lékařem s příslušnou akreditací (seznam 
akreditovaných pracovišť na www.cstl.cz/mapa-pracoviste/) a nebude mu vydán lékařský 
posudek s „Posudkovým závěrem“: sportovec je způsobilý/způsobilý s podmínkou.  

Výsledky, vč. lékařského posudku a Posudkového závěru je nutno doručit ČKS 

nejpozději 11. 8. 2017. 
 
Závodníci jsou dále povinni zaslat e-mailem generálnímu sekretářovi ČKS formulář 

„Plánovaná náplň programu“ odpovídající kategorii, ve které budou startovat, a to 
nejpozději do pátku 11. 8. 2017. 

 
Závodníci, kteří se nezúčastní prověrek, nebudou ČKS nominováni na žádnou 

mezinárodní soutěž v seniorské a/nebo juniorské kategorii. 

 
Předběžný program:  

 
pátek, 18. 8. 2017: juniorky, junioři, seniorky, senioři, taneční páry KT, sportovní dvojice 
KP (zahájení tréninků v 9,00 hod; přibližný začátek vlastních prověrek ve 14,00 hod.; 
přibližný konec ve 22,00 hod.); 
 

sobota, 19. 8. 2017: juniorky, junioři, taneční páry VT seniorky, senioři, sportovní dvojice 
VJ, (přibližný začátek v 8,00 hod.; přibližný konec ve 20,00 hod.).  
 

Kritéria pro nominaci sportovců na soutěže juniorské Grand Prix a mezinárodní 
seniorské soutěže z kalendáře ISU, včetně výše motivačních příspěvků (bonusů) za výkon 
předvedený při prověrkách výkonnosti, budou zveřejněny na webu ČKS do 1. 7. 2017. 
Přesný časový rozpis bude zveřejněn na webu ČKS po uzavření přihlášek.  
 

Po ukončení předvádění programů jednotlivých kategorií proběhne na ledě informační 
rozbor za účasti všech závodníků, trenérů, rozhodčích a technických kontrolorů a specialistů 
příslušné kategorie. Závodníci dále obdrží „protokol“ s informací o podaném výkonu. 
 
 Při prověrkách výkonnosti platí přísný zákaz jakéhokoliv natáčení předváděných 
soutěžních výkonů. 

  
 

Přejeme všem úspěšnou přípravu na prověrky výkonnosti. 
 
 
 
 
 

Karel Oubrecht, v.r.   Věra Tauchmanová, v.r. Stanislav Židek, v.r. 
generální sekretář ČKS  předsedkyně ČKS  předseda TMK ČKS 
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