
Český krasobruslařský svaz 
Václavské náměstí 838/9 110 00 Praha 1 – Nové Město 

 
ROZPIS  

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V KRASOBRUSLENÍ  
PRO ROK 2019  V KATEGORIÍCH ŽACTVO, MLADŠÍ 

ŽACTVO A NEJMLADŠÍ ŽACTVO 
 

A. Všeobecná ustanovení 
 
Pořadatel :  TJ Slavoj Český Těšín 
 
Datum konání : 8.3. – 10.3.2019 
 
Místo konání :  ZS Český Těšín 

Svojsíkova 1860, 
737 01 Český Těšín 

 
Ředitel soutěže : Pavel Wojtyla, 
   mobil:  702 207 739 
   e-mail: krasoct@gmail.com 
 
Sekretář soutěže: Petra Czerníková 

 mobil: 777 884 419 
                                 e-mail: krasoct@gmail.com 
 
Kancelář soutěže: Na zimním stadionu v den konání 
 
Prezentace : Podmínkou pro vydání akreditace je odevzdání dvakrát řádně označeného 

a vyplněného formuláře „Plánovaná náplň programů“. 
 
Přihlášky : Jmenovité přihlášky zašlete nejpozději do 1.3.2019 na adresu: 

krasoct.prihlasky@gmail.com  
 
Ubytování :   Požadavky na ubytování prosím zasílejte zároveň s přihláškou ve 

tvaru: počet dětí/ počet dospělých (doprovodů), počet trenérů (ev. 
preferované počty/velikosti pokojů, tak aby byly ve většině zaplněny). 
K dispozici jsou 2-,3- a 4-lůžkové pokoje se soc. zařízením v ceně cca 
450kč/noc/osobu vč. snídaně ve sportovním penzionu 200m od místa 
prezentace, 800m od stadionu www.gosciniec.cieszyn.pl   
Vaší objednávku do 48h potvrdíme Vámi uvedené kontaktní osobě – 
uveďte prosím její e-mail a tel. a doplníme další důležité informace. 
V případě prodlení nás prosím telefonicky kontaktujte. Konečné 
rozmístění do pokojů může být po domluvě upraveno. Dodatečné 
objednávky ubytování budou možné dle kapacity nabízeného ubytovacího 
zařízení. Případně můžeme doporučit jiné objekty: 
https://hotel-steel.hotel.cz 



http://www.hotelvitality.cz 
 

Zodpovědná/kontaktní osoba: Romana Malczyk e-mail: ………, tel.: +420 602 254 435. 
 
 
 
Úhrada nákladů : Delegovaným rozhodčím a ostatním činovníkům dle směrnic ČKS.  

Soutěžící neplatí startovné, nejsou jim ale propláceny žádné náklady.  
 

B. Technická ustanovení 
 
Předpis : Soutěží se dle Pravidel krasobruslení, platných pro sezónu 2018/2019 a 

ustanovení tohoto rozpisu. 
 
Rozsah soutěže : žačky    po 1.7.2003 před 30.6.2006  

žáci    po 1.7.2003 před 30.6.2006  
ml.žačky   po 1.7.2006 před 30.6.2008  
ml.žáci   po 1.7.2006 před 30.6.2008  
nejml.žačky   po 1.7.2008 před 30.6.2010  
nejml.žáci   po 1.7.2008 před 30.6.2010  
 

                  
Podmínky účasti : Registrační průkaz, průkaz pojištěnce, potvrzení o splnění testu 

výkonnosti pro příslušnou věkovou kategorii. 
 
Startují : Závodnice umístěné na 1. – 24. místě v pořadí Českého poháru k termínu 

25.2.2019 (případně první 2 náhradnice). 
 
V kategoriích žáků, mladších žáků a nejmladších žáků není počet 
soutěžících omezen.  
 

 
Soutěžní programy : Náplň a délka trvání krátkých programů a volných jízd dle platných 

pravidel ISU a ČKS. 
 
Hudební doprovod : Zaslat na adresu: krasoct.hudby@gmail.com 
 
Hodnocení : Soutěž bude hodnocena ISU systémem hodnocení. 
 
Výsledné pořadí : Bude stanoveno podle výsledku soutěže a bude vyhlášen  

mistr/mistryně ČR v daných kategoriích. 
 
Námitky :  Lze podat dle Pravidel krasobruslení pro sezónu 2018/2019 řediteli  

soutěže nejpozději do 15 minut po skončení příslušné části soutěže 
s vkladem 1.000,- Kč. 
 
 
 

 



C.  Časový program 
 

Pátek 08.3.2019 

16:00 – 17:30  Prezentace –  Kulturní a společenské středisko "Střelnice" 
Střelniční 256/1 
737 01 Český Těšín 

18:00  Slavnostní zahájení a losování MČR žactva, ml.žactva a nejml. žactva v 
krasobruslení – Kulturní a společenské středisko "Střelnice" 

20:00    Porada rozhodčích  

 

Sobota 09.3.2019 

Tréninky: 

07:00 – 07:20 nejmladší žáci VJ 
07:20 – 07:40 nejmladší žačky VJ I.skupina (start. čísla 1 - 12)  
07:40 – 08:00 nejmladší žačky VJ II.skupina (start. čísla 13 - 24 ) 
08:15 – 08:35 mladší žáci VJ 
08:35 – 08:55 žačky KP I.skupina (start.čísla 1 - 12 )  
09:10 – 09:30 žačky KP II.skupina (start.čísla 13 - 24)  
09:30 – 09:50 žáci KP 
 

19:30 – 19:50 mladší žačky VJ I.skupina (start. čísla 1 - 12 )  
19:50 – 20:10 mladší žačky VJ II.skupina (start. čísla 13 - 24) 
 

10:15 – 11:30  Volné jízdy nejmladší žáci 

11:45 – 14:00  Volné jízdy nejmladší žačky 

14:00 – 14:30  oběd 

14:30 – 15:15  Volné jízdy mladší žáci 

15:30 – 18:00  Krátký program žačky (úprava po 2.rozjížďce) 

18:15 – 19:15  Krátký program žáci 

 

Losování startovního pořadí pro volné jízdy bude probíhat v určené místnosti na zimním 
stadionu po zveřejnění výsledků krátkých programů.  

14:30   mimo ledovou plochu  



 Vyhlášení výsledků MČR v krasobruslení nejmladších žáků a nejmladších žaček.  

Vyhlášení výsledků Českého poháru v kategoriích nejmladších žáků a nejmladších 
žaček, nováčci, mladší nováčci. 

16:00   mimo ledovou plochu  

Vyhlášení výsledků MČR v krasobruslení mladších žáků.  

Vyhlášení výsledků Českého poháru mladších žáků 

 

Neděle 10.3.2019 

Tréninky: 

07:30 – 07:50 žačky VJ I.skupina (start.čísla 1 - 12 pro VJ) 
07:50 – 08:10 žačky VJ II.skupina (start.čísla 13 - 24 pro VJ) 
08:10 – 08:30 žáci VJ  
 
 
09:00 – 11:45  Volné jízdy mladší žačky (úprava po 2.rozjížďce) 
 
11:45 – 12:15  oběd 

12:30 – 15:15  Volné jízdy žačky (úprava po 2.rozjížďce) 

15:30 – 16:30  Volné jízdy žáci 
 
 
12:30   mimo ledovou plochu  

 Vyhlášení výsledků MČR v krasobruslení mladších žaček.  

Vyhlášení výsledků Českého poháru mladších žaček 

17:00  Vyhlášení výsledků MČR v krasobruslení žaček a žáku. Vyhlášení výsledků 
Českého poháru v kategoriích žaček a žáků.  

 
 
Ceny : Všichni účastníci MČR obdrží diplomy. Soutěžící umístění na 1. – 3. místě získávají 

medaile.  

 
Evžen Milčinský, v.r.                    Ing. Stanislav Žídek v.r. 
předseda STK ČKS               předseda ČKS 
 
 
 

Ing. Karel O u b r e c h t, v.r. 
    generální sekretář ČKS 


