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

 
ROZPIS  

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V KRASOBRUSLENÍ   
PRO ROK 2020  V KATEGORIÍCH ŽACTVO, MLADŠÍ ŽACTVO  

A NEJMLADŠÍ ŽACTVO 
 

A. Všeobecná ustanovení 
 
Pořadatel :  Krasobruslařský klub Pardubice 
 
Datum konání : 06. – 08.03.2020 
 
Místo konání :  enteria arena, Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice  
 
Ředitel soutěže : Ing. Miroslav Blaťák 
   mobil:  605 789 438 
   e-mail: miroslav.blatak@email.cz 
 
Sekretář soutěže: Mgr. Jana Kindlová 

 mobil:  720 543 281 
                               e-mail: j.kindlova23@seznam.cz 
 
Kancelář soutěže: Press centrum enteria areny (po dobu prezence a v době konání soutěže) 
 
Prezence : Podmínkou pro vydání akreditace je předložení registrační karty a kontrola 

doručení „Plánované náplně programů“ a hudebního doprovodu. 
 
Přihlášky :  Jmenovité přihlášky zašlete nejpozději do 27.02.2020 výhradně na adresu 
   kkpardubice@seznam.cz , a to spolu s hudebním doprovodem (formát mp3)  
   a plánovanou náplní programu. 
                                    Soubory označte jménem závodníka, kategorií a u žactva i částí programu. 
   
Ubytování :  Požadavky na ubytování zasílejte nejpozději do 27.02.2020  odpovědné osobě 
   Bc. Barboře Úlehlové (mobil: 775 011 207), a to výhradně na adresu  
   ubytovanikkp@seznam.cz s uvedením délky ubytování (PÁ /SO, Pá až NE) 
   počtu závodníků  / dospělých  (trenérů, případně doprovodu) včetně  
   preferovaného rozmístění do pokojů.  

   K dispizici jsou pokoje v Hotelu Zlatá štika (centrum - cca 1,5 km od ZS,   
   většinou 2L/3L za 600 až 700 Kč/1osoba/1noc)  a v Hotelu TRIM    
   (Pardubice-Ohrazenice cca 3,5 km od ZS, většinou 2L/3L za 400 až  
   700 Kč/1 osoba /1 noc), případně další sjednané menší ubytovací   
   kapacity zpravidla do 3 km od zimního stadionu (Hotel Technik,   
   Univerzita Pardubice,  Hotel Signal, Hotel Mrázek).     

   Další podrobnější informace k ubytování a jeho úhradě budou jednotlivě  
   zasílány v odpovědi na požadavek ubytování. 



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 2019/2020   
 a ustanovení tohoto rozpisu. 
 
Rozsah soutěže : žačky    po 1.7.2004 před 30.6.2007  

žáci    po 1.7.2004 před 30.6.2007  
ml.žačky   po 1.7.2007 před 30.6.2009  
ml.žáci   po 1.7.2007 před 30.6.2009  
nejml.žačky   po 1.7.2009 před 30.6.2011  
nejml.žáci   po 1.7.2009 před 30.6.2011  

 
Podmínky účasti : Registrační karta, splnění testu výkonnosti pro příslušnou věkovou kategorii. 
 
Startují : Závodnice umístěné na 1. – 30. místě v pořadí Českého poháru k termínu 

24.02.2020 (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 :    Hudební doprovod ve formátu mp3 zasílejte nejpozději do 27.02.2020  spolu 
                                    přihláškou a plánovanou náplní programu na adresu kkpardubice@seznam.cz. 
   
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 2019/2020 řediteli soutěže 
   nejpozději do 15 min po skončení příslušné části soutěže s vkladem 1.000 Kč. 

 
 
 
 

A.  Časový program 
 
Pátek 06.03.2020 

15:00  – 17:00  Prezence  –  Press centrum enteria areny (Pardubice, Sukova tř. 1735) 

18:00    Slavnostní zahájení a losování Mistrovství  ČR žactva, mladšího žactva    
   a nejmladšího žactva v krasobruslení  –  Univerzitní aula A1   
   (Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice - cca 1 km od ZS) 

20:00    Porada rozhodčích  

 



Sobota 07.03.2020 

 
Tréninky: 
 
07:00 - 07:20  nejmladší žáci VJ 1-8 (I. skupina) 
07:20 - 07:40  nejmladší žáci VJ 9-16 (II. skupina) 
07:40 - 08:00 nejmladší žačky VJ 1-10 (I. skupina)    
 úprava LP 
08:15 - 08:35  nejmladší žačky VJ 11-20 (II. skupina) 
08:35 - 08:55  nejmladší žačky VJ 21-30 (III. skupina) 
08:55 - 09:15  žačky KP 1-10 (I. skupina)      
 úprava LP 
09:30 - 09:50  žačky KP 11-20 (II. skupina) 
09:50 -10:10 žačky KP 21-30 (III. skupina) 
10:10 -10:30 žáci KP        
 
 
20:00 - 20:20  mladší žačky VJ 1-10 (I. skupina) 
20:20 - 20:40  mladší žačky VJ 11-20 (II. skupina) 
 úprava LP 
20:55 - 21:15  mladší žačky VJ 21-30 (III. skupina) 
21:15 - 21:35  mladší žáci VJ 
 
 
 
10:45 – 12:15  Volné jízdy nejmladší žáci 

12:15 – 13:00  oběd 

13:00 – 16:15  Volné jízdy nejmladší žačky (úprava po 2.rozjížďce) 

16:30 – 19:15  Krátký program žačky (úprava po 2.rozjížďce) 

19:30 – 19:55  Krátký program žáci 

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

 

16:30   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. 

 

 

 



Neděle 08.03.2020 

Tréninky: 

07:00 – 07:20 žačky VJ 1-10 (I. skupina)  
07:20 – 07:40 žačky VJ 11-20 (II.skupina) 
 úprava LP 
07:55 - 08:15  žačky VJ 21-30 (III. skupina) 
08:15 - 08:35  žáci VJ  
  
 
08:50 – 12:05  Volné jízdy mladší žačky (úprava po 2.rozjížďce) 
 
12:05 – 12:45  oběd 

12:45 – 14:00  Volné jízdy mladší žáci 
 
14:15 – 17:30  Volné jízdy žačky (úprava po 2.rozjížďce) 
 
17:45 – 18:15  Volné jízdy žáci 
 
 
14:30   mimo ledovou plochu  

 Vyhlášení výsledků MČR v krasobruslení mladších žaček.  

Vyhlášení výsledků Českého poháru mladších žaček 

Vyhlášení výsledků MČR v krasobruslení mladších žáků.  

Vyhlášení výsledků Českého poháru mladších žáků 

 

18:30  Vyhlášení výsledků MČR v krasobruslení žaček a žáků.  
            Vyhlášení výsledků Českého poháru v kategoriích žaček a žáků.  
 
 
Ceny: Všichni účastníci MČR obdrží diplomy.  

 Soutěžící umístění na 1.- 3. místě získávají medaile a pohár.  

 
 
 
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 


