
Bruslařský klub Kraso Náchod 
pořádá z pověření ČKS 

 

 
TESTY VÝKONNOSTI 

 
 
          Všeobecná ustanovení: 
 
Pořadatel:    TJ Kraso Náchod 
 
Datum konání:   4. ledna 2020 
  
Místo konání:   Zimní stadion Náchod,  Na strži 1795,  547 01  Náchod  
 
Ředitel testů:   Alena Demartini 
     mobil: 608 183 313, email:  demartini.alena@seznam.cz 

 
Sekretář testů:   František Blaťák 

  mobil: 602 770 660, email:  f.blatak@volny.cz 
 

Kancelář testů:   V době konání Testů na zimním stadionu v Náchodě. 
 
Přihlášky:   Zasílejte na mailovou adresu sekretáře testů:  f.blatak@volny.cz 
 
Podmínky účasti:    Vysílající klub uvede do přihlášky kromě jména bruslaře/ky 
                                  i poslední splněný test daného závodníka  
                                  (do poznámek uvedeného závodníka).  Za správnost odpovídá 
vysílající klub. 

 
Přihlášky:                Přihlašovaní závodníku je možné nejpozději do 27.12.2019. 
                                 V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte, prosím, sekretáře testů. 
 
Startovné:   400,- Kč za každý absolvovaný test, splatný při registraci.  
 
 



I. Technická ustanovení: 
 

Čísla testů:  Testy č. 1 – č. 8 
 
 
Podmínky účasti: Všichni účastníci (s výjimkou testu č. 1) předloží: 
 

- registrační průkaz 
- kartu/karty již absolvovaných testů 
- OP nebo průkaz pojištěnce (kontrola data narození) 
 
V případě testu č. 1 
 
- registrační průkaz ČKS (pokud již byl vydán)  
- občanský průkaz nebo průkaz pojištěnce (kontrola data 

narození) 
 

II. Předběžný časový program: 
 
Sobota  4. 1.:   08,00 – 09,00 hod. skupina č. 1 

09,15 – 10,15 hod. skupina č. 2 
10,30 – 11,30 hod. skupina č. 3 
11,45 -  12,45 hod. skupina č. 4 
13,00 – 14,00 hod. skupina č. 5 
14,15 – 15,15 hod. skupina č. 6 
15,30 – 16,30 hod. skupina č. 7 
16,45 – 17,45 hod. skupina č. 8 
18,00 – 19,00 hod. skupina č. 9 
19,15 – 20,15 hod. skupina č. 10 

 
 
Časový program:    Bude upřesněn po termínu uzávěrek přihlášek a od 29.12. 2019  
                                 a bude k dispozici na stránkách ČKS. 
                                 Pořadatelé si vyhrazují právo změny časového programu  
                                 v závislosti na počtu přihlášených. 
 
 
 
                      František Blaťák,                                                   Alena Demartini, 
                sekretář Testů výkonnosti                                   ředitelka Testů výkonnosti 
 
 
V Náchodě, 2.12. 2019 
 
 


