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22. – 23. 10. 2022 
 
 
 

Závod se koná v rámci Českého poháru pro kategorie: 

 seniorky 
 juniorky 
 žáci, žačky 
 mladší žáci, mladší žačky 
 nejmladší žáci, nejmladší žačky 
 nováčci hoši 

 
 

 
 



A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 
 
 
Pořadatel: TJ STADION BRNO z.s. 
 
Datum konání: 22. - 23. 10. 2022 
 
Místo konání: Krasobruslařská hala Brno, Křídlovická 32, 603 00 Brno 
 
Ředitel závodu: Marta Sukupová, tel.: 739 350 554 
 
Sekretářka závodu: Ivana Svobodová, tel.: 543 331 538, 603 722 054 
 
Kancelář závodu: Krasobruslařská hala, Křídlovická 32, 603 00 Brno, www.stadionbrno.cz 

tel.: 543 331 538, e-mail: tj@stadionbrno.cz 
 
Přihlášky: Online, prostřednictvím akreditačního systému ČKS (jednotlivé kluby 

obdržely od STK ČKS přihlašovací a další potřebné údaje).  
Uzávěrka přihlášek je do 14.10.2022.  
V případě velkého počtu závodníků si pořadatel vyhrazuje právo případné 
redukce počtu závodníků                                    

 
Startovné:  800 Kč pro kategorie s VJ 
    1000 Kč pro kategorie s KP a VJ 
 
Úhrada startovného: Předem nejpozději do 19.10.2022, v souladu s platnou Organizační směrnicí 

pohárových soutěží ČKS převodem na bankovní účet TJ STADION BRNO 
(č.ú.: 1341944389/0800).  

 
Ubytování:   Bude zajištěno pouze rozhodčím, oficiálním činovníkům a zvaným hostům. 
 
Úhrada nákladů:   Pozvaným rozhodčím dle platných směrnic ČKS.  

Všichni ostatní účastníci startují na vlastní náklady, popřípadě na náklady 
vysílajícího klubu.  

                                   
Prezence: Zahájena 60 minut před závodem dané kategorie na ZS, nejpozději však 60 

minut před začátkem příslušné rozjížďky.  
Závodníci při prezenci předloží registrační kartu závodníka. 
Pro vstup do ZS bude pořadatel postupovat v souladu s platnými 
podmínkami pro provoz a používání sportovišť a budou 
dodržovány hygienická opatření dle platného mimořádného opatření 
vydaného Ministerstvem zdravotnictví, či jiným obdobným orgánem. 

 
Vyhlášení: Vyhlášení výsledků proběhne do 60 minut po ukončení jízdy posledního 

závodníka dané kategorie. 
 
 
 
 
 



B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ: 
 
Předpis: Soutěž se řídí Pravidly krasobruslení platnými pro sezónu 2022/23, dále 

ustanoveními tohoto rozpisu a Organizační směrnicí pohárových soutěží ČKS 
pro sezonu 2022/23.  

 
Bodování: Veřejné, ISU – systém hodnocení 
 
Startují: Potvrzení závodníci s uhrazeným startovným a odevzdaným prohlášením  

 
Podmínky účasti: * Registrační průkaz, 2x formulář plánované náplně programů (viz bod 

níže), zaslaná hudba dopředu (viz bod níže „hudební   doprovod“) – bude 
kontrolováno pořadatelem. 
* Lékařská prohlídka (ne starší 12 měsíců), splněný příslušný test, udělený  

   souhlas se zpracováním osobních údajů dle "GDPR" – zodpovídá vysílající  
   klub 

 
Losování: Proběhne počítačovým systémem ISU SH Ice calc v souladu s platnou 

Organizační směrnicí pohárových soutěží ČKS. 
  Vylosováni budou pouze potvrzení závodníci s uhrazeným startovným, 

zaslanou hudbou a formulářem plánované náplně programů. 
 Startovní pořadí bude zveřejněno na webových stránkách ČKS v souladu 

s platnou Organizační směrnicí pohárových soutěží ČKS. 
                                 
Rozsah závodu:      seniorky   před 30. 6. 2007, test 8 bílá 

juniorky   po 1. 7. 2003 před 30. 6. 2009, test 7 bílá 
                                 žačky, žáci   po 1. 7. 2007 před 30. 6. 2012, test 6 bílá 
                               mladší žačky, žáci       po 1. 7. 2010 před 30. 6. 2012, test 5 bílá 
                                 nejmladší žačky, žáci   po 1. 7. 2012 před 30. 6. 2014, test 4 bílá 
 nováčci chlapci  po 1. 7. 2014 před 30. 6. 2016    
                                   
Hudební doprovod: Zaslání hudby je nedílnou součástí elektronické přihlášky závodníka 

v akreditačním systému ČKS 
 
Plánovaná náplň programu: 

Formulář ke stažení naleznete na www.czechskating.org. 
Závodníkem vyplněný a podepsaný formulář bude zaslán elektronicky 
dopředu nejpozději do 19.10.2022). 

 
Námitky: Lze podat nejpozději 15 minut po vyhlášení výsledků příslušné části závodu, 

řediteli závodu. Při podání námitky je třeba složit zálohu 1 000 Kč, která 
v případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele. 

 
Zvláštní upozornění: Pořadatelé si vyhrazují právo změny časového programu, proto je nutné 

sledovat informační tabuli, kde budou případné změny vyvěšeny.  
V průběhu závodu budou pořizovány fotografie a videozáznamy pro 
prezentaci pořadatele a závodu.   

 
Výsledky: Budou publikovány na internetových stránkách ČKS www.czechskating.org, 

www.skating.results.live a stránkách TJ STADION BRNO www.stadionbrno.cz. 
 



C. GDPR 
 
Pro potřeby pořádání závodu, bude TJ STADION BRNO z.s., se sídlem Křídlovická 908/32, 603 00 
Brno, IČ: 00531839 z důvodů oprávněných zájmů správce a pořadatele závodu, zpracovávat osobní 
údaje jednotlivých účastníků a všech osob, které při vstupu do krasohaly odevzdaly prohlášení dle 
přílohy.  
Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu: Jméno závodníka, příjmení závodníka, oddíl závodníka, 
datum narození, výsledky, reg. číslo, test výkonnosti, zdravotní stav.  
Výše uvedené osobní údaje budou z důvodu evidence závodníků předány Českému 
krasobruslařskému svazu, z.s.   
Osobní údaje a výsledky budou zveřejněny do 31.12.2023.  
Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, případně vznést námitku proti 
zpracování a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.  
 
 
D. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 
 
 
Schvalovací doložka: dne 14.9.2022 
 
 
 
Identifikační číslo závodu:  3102                    Rozpis schválil za STK ČKS:  Roman Hauzer v.r. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ PROGRAM 

 
  
 
 

 * 8:00 : 8:15 VJ nováčci chlapci (0) ? rozjížďka

 * 8:15 : 12:00 KP žačky (0) ? rozjížďka

 * 12:00 : 12:45 OBĚD

 * 12:45 14:15 KP juniorky (0) ? rozjížďka

 * 14:15 : 14:45 KP seniorky (0) ? rozjížďka

 * 14:45 : 19:15 VJ žačky (0) ? rozjížďka

 * 19:15 : 21:00 VJ juniorky (0) ? rozjížďka

 * 21:00 : 21:45 VJ seniorky (0) ? rozjížďka

 * 7:30 : 8:00 KP žáci (0) ? rozjížďka

 * 8:00 : 12:15 VJ mladší žačky (0) ? rozjížďka

 * 12:15 : 12:45 VJ žáci (0) ? rozjížďka

 * 12:45 : 13:30 OBĚD (0) ? rozjížďka

 * 13:30 : 14:15 VJ mladší žáci (0) ? rozjížďka

 * 14:15 : 15:00 VJ nejmladší žáci (0) ? rozjížďka

 * 15:00 : 19:00 VJ nejmladší žačky (0) ? rozjížďka

SOBOTA 22. 10. 2022

NEDĚLE 23. 10. 2022

 


