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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 7. 9. (pátek) na ZS HASA, Sámova 1, Praha 10. 

 

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

zúčastní všichni seniorští sportovci zařazeni do VSC a SCM a dále junioři, kteří se pro zranění 

nemohli zúčastnit srpnových prověrek juniorských kategorií.  

Z účasti na prověrkách jsou osvobozeni Michal Březina a Eliška Březinová, kteří se 

dlouhodobě připravují v zahraničí a těsně po seniorských prověrkách budou reprezentovat na 

soutěži ISU Challenge v Salt Lake City. Oba však mají za povinnost do začátku seniorských prověrek 

zaslat předsedkyni TMK k posouzení záznamy soutěžních jízd pro sezónu 2018/2019. 

 

Členům komise, pozvaným sportovcům a jejich zodpovědným trenérům uhradí ČKS cestovné 

(bez stravného) dle Ekonomické směrnice ČKS č.1 a případně jim zajistí ubytování v hotelu Hasa od 

čtvrtka 6.  9. do pátku 7. 9. 2018. Ubytování nebude zajištěno sportovcům a trenérům z Prahy a 

okolí. 

 

Prověrky jsou otevřeny všem závodníkům/závodnicím, kteří/které se chtějí ucházet o 

nominaci na seniorské mezinárodní soutěže z kalendáře ISU. Tito zájemci se prověrek zúčastní na 

vlastní náklady a svou účast nahlásí generálnímu sekretářovi ČKS nejpozději do pátku 17. 8. 2018 a 

složí na účet ČKS (č.ú. 154971520/0600, v.s. je rodné číslo-bez lomítka) startovné ve výši 500 Kč do 

pátku 24. 8. 2018. Všem těmto zájemcům bude do pátku 31 8. 2018 potvrzena možnost účasti na 

prověrkách. 

 

Závodníci sólových kategorií usilující o nominaci na mezinárodní soutěže předvedou celý 

seniorský krátký program a celou seniorskou volnou jízdu. Závodníci kategorie sportovních dvojic 

usilující o nominaci na mezinárodní soutěže předvedou celý seniorský krátký program i celou 

seniorskou volnou jízdu. Taneční páry usilující o nominaci na mezinárodní soutěže předvedou celé 

rytmické a volné tance. Programy musí odpovídat ISU systému hodnocení se změnami schválenými 

Kongresem ISU 2018 a všemi následně přijatými změnami a doplňky, které budou publikovány do 

termínu prověrek na stránkách ISU a následně na stránkách ČKS. Na prověrkách není možné 

předvádět rozpracované nebo jinak nekompletní programy. Důležité je mít soutěžní kostým – 

nemusí být ten aktuální. 

 

TMK ČKS po schválení P-ČKS pojalo prověrky výkonnosti poněkud vstřícněji. Po úpravě 

kritérii pro nominaci na mezinárodní seniorské soutěže (viz zápis z P-ČKS a TMK ČKS) bude po 

zhlédnutí závodních programů probíhat hodnocení na ledové ploše a následně budou mít ještě 

sportovci / páry možnost znovu předvést některé prvky z jízd i prvky rozpracované, které budou do 

jízd zařazovat později v průběhu sezóny. 
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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/ji vydán lékařský posudek 

s „Posudkovým závěrem“: sportovec je způsobilý s podmínkou. 

Výsledky, vč. lékařského posudku a posudkového závěru je nutno doručit ČKS nejpozději do 31. 8. 

2018. 

 

Závodníci jsou dále povinni zaslat e-mailem generálnímu sekretářovi ČKS formulář 

„Plánovaná náplň programu“ a to nejpozději do 31. 8. 2018 

 

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

soutěž. 

 

 

Předběžný program: 

Čtvrtek 6. 9. - příjezd, ubytování 

Pátek 7. 9.  

-  10:30 – 12:00 rozjížďka, předvedení KP, následná analýza a trénink 

-  15:00 – 16:30 rozjížďka, předvedení VJ, následná analýza a trénink 

 

 

        Kritéria pro nominaci sportovců na mezinárodní seniorské soutěže z kalendáře ISU, včetně 

motivačních bonusů za výkon při prověrkách výkonnosti, budou zveřejněny do 31. 8. 2018. Přesný 

časový rozpis bude zveřejněn na webu ČKS po uzavření přihlášek. 

 

Při prověrkách výkonnosti platí přísný zákaz jakéhokoliv natáčení předváděných soutěžních 

výkonů z řad veřejnosti. 

 

Přejeme všem úspěšnou přípravu na prověrky výkonnosti. 

 

 

Karel Oubrecht, v.r.                 Stanislav Židek, v.r.              Monika Škorničková, v.r. 

generální sekretář ČKS          předseda ČKS         předsedkyně TMK ČKS  
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