
     Ústecký krasobruslařský klub 
 

pořádá 
 

Velkou cenu Ústí nad Labem v krasobruslení 
- 

47.ročník závodu 
Krušnohorská brusle 

a 
19.ročník závodu 
Ústecká bruslička 

Memoriál Richarda Stezky 

 
 
 
 

 

Závod se koná v rámci 
 POHÁRU ČKS pro tyto kategorie: 

 nováčci mladší dívky, nováčci starší dívky, nejmladší žačky, mladší žačky ,  
žačky, juniorky, seniorky, Adult A,B 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Identifikační číslo závodu: 2804        schválil za STK ČKS:  Evžen Milčinský                
Schváleno dne :  23.9.2019  
 
 
 
 
 



 
                                                                   
A: Všeobecná ustanovení 
 
 
Pořadatel:  Ústecký krasobruslařský klub 
 
Datum konání: 2. listopad 2019 
 
Místo konání: Zimní stadion v Ústí nad Labem 
  Masarykova 232, 40001 Ústí nad Labem 
 
  
Ředitelka závodu: Bc. Eva Lívařová  
  tel.: 603453158 
  E-mail: kraso.usti@gmail.com 
 
Sekretářka závodu: 
  Bc. Eva Lívařová, Návětrná 9, 400 01 Ústí nad Labem  
  tel.:  603453158 – mobil 
                                 E-mail: kraso.usti@gmail.com 
 
Přihlášky:  Jmenovité přihlášky dle kategorií s datem narození zašlete písemně na 

e-mail kraso.usti@gmail.com. Přihlašování závodníků je možné 
nejpozději do 28.10.2019. V případě dotazů kontaktujte, prosím, 
sekretářku závodu. 

 
   
Ubytování: Bude zajištěno pouze pozvaným činovníkům 
 
Úhrada nákladů:  
  Pozvaným činovníkům budou hrazeny dle platných směrnic ČKS 
 
Startovné: 500,- Kč Ústecká bruslička 
  500,- Kč Krušnohorská brusle 

Úhrada startovného spolu se zaslanou přihláškou na účet 
515180733/0300 

 
Prezentace: Končí 60 minut před začátkem každé kategorie 
 
Losování : Pro všechny kategorie proběhne počítačovým systémem ISU SH Ice calc v 

souladu s OSPS. Budou losováni pouze závodníci, kteří mají uhrazeno 
startovné na bankovní účet pořadatele a jejich přijetí bylo potvrzeno. 
Startovní pořadí bude zveřejněno na webových stránkách ČKS nejpozději 
v 8:00 hod jeden den před soutěží. 

 
 
 



 
 
 
B: Technická ustanovení 
 
Předpis: Závodí se dle pravidel krasobruslení, Poháru ČKS a ustanovení tohoto 

rozpisu  
 
Rozsah závodu 47. ročník Krušnohorské brusle  
 
Adult A, B     nar. do 30.6.2004     
Seniorky     nar. do 30.6.2000 
Juniorky     nar. po 1.7.2000 do 30.6.2004 
Žačky      nar. po 1.7.2004 do 30.6.2007 
       
 
Rozsah závodu 19 .ročník Ústecké brusličky  
        
Mladší žačky              nar. po 1.7.2007 do 30.6.2009 
Nejmladší žačky            nar. po 1.7.2009 do 30.6.2011 
Nováčci starší – dívky     nar. po 1.7.2011 do 30.6.2012  
Nováčci mladší – dívky      nar. po 1.7.2012 do 30.6.2013 
                
Volná jízda: Dle platných pravidel Poháru ČKS pro sezónu 2019 – 2020 
   
Podmínky účasti:  Potvrzení pořadatele o přijetí do závodu. Úhrada startovného předem na 

účet 515180733/0300 spolu s přihláškou. Zaslání vyplněného formuláře 
Náplň programů na e-mail kraso.usti@gmail.com u závodníků, jejichž 
přijetí bylo potvrzeno. 

   
Hudební doprovod:  
  CD přehrávač 
 
Bodování: ISU SH 
 
Námitky:  Lze podat písemně do 15 minut po skončení příslušné části závodu s 

vkladem1000,- Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch 
pořadatele.  

 
Upozornění:  Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu, proto je nutné, 

aby vedoucí výprav sledovali informační tabuli. 
   
Vyhlášení výsledků: 
    Vždy po skončení jednotlivých kategorií v prostorách ZS  
  
 
 
         Bc. Eva Lívařová 
         Ústecký krasobruslařský klub 



Předběžný časový rozpis  2.11.2019 
 
19. ročník Ústecké brusličky 
 
7.00 –9.00 Nováčci mladší dívky  
9.00 – 11.00 Nováčci starší dívky 
 
11:00 – 11.15 úprava ledu  
 
11.15 – 13.30 Nejmladší žačky   
 
13:30 – 14.00 úprava ledu + oběd 
 
14.00 – 16.30 Mladší žačky   
 
16:30 – 16.45 úprava ledu  
 
47. ročník Krušnohorské brusle 
 
16.45 – 18.00 Žačky 
18.00 – 19.00 Juniorky  
 
19.00 – 19.30 úprava ledu + večeře 
 
19.30 – 20.00 Seniorky 
20.00 – 20.30 Adult A  
20.30 – 21.00 Adult B 
 
 


