
 

 

Sport Most z.s., oddíl krasobruslení 

pořádá IX. ročník závodu 

 

VC Mostu 
 

Klubový závod je pořádán v rámci Projektu Bruslička a jako 

mezioddílový závod 
 

 

 

I. Všeobecná ustanovení  

 

Pořadatel:               SPORT Most, z.s. – oddíl krasobruslení 

434 01 Most, Rudolická 1730 

ČÚ: 1122331160/5500 

 

Datum konání:        sobota 19.2.2022  

 

Místo konání:          Zimní stadion v Mostě, Rudolická 1700 (nově A-BENET arena) 

 

Ředitel závodu:       Kordíková Monika 

    Tel.: 777 95 25 64 

    E-mail: krasobrusleni.most@seznam.cz 

 

Sekretář závodu:       Smolková Michaela 

    Tel.: 777 21 20 89 

    E-mail: krasobrusleni.most@seznam.cz 

 

Přihlášky:                 Jmenovité přihlášky potvrzené klubem s uvedením data narození,  

     kategorie a registračním číslem zašlete nejpozději do 10.02.2022 na e- 

     mailovou adresu ředitele závodu. 

 

Startovné:                 500,- Kč všechny kategorie.  

 

Úhrada startovného musí být provedena předem za všechny přihlášené 

závodníky, a to převodem na bankovní účet pořadatele. Č.Ú: 

1122331160/5500 nejpozději do 10.2.2020. Do poznámky uveďte název 

vašeho klubu.  

                                                                     

Úhrada nákladů:      Pozvaným rozhodčím a činovníkům dle platných směrnic ČKS.                                  

     Závodníci startují na vlastní náklady. 

 

Ubytování:                Bude zajištěno pozvaným rozhodčím a činovníkům. 

 

Prezentace: Začíná pro všechny kategorie 60 minut před zahájením závodu dané kategorie 

a končí 30 minut před zahájením závodu dané kategorie na ZS. 

 

Losování:  Proběhne v úterý 15.02.2022. Vylosováni budou pouze potvrzení 

závodníci s uhrazeným startovným. Startovní pořadí bude zveřejněno na 

webových stránkách oddílu krasobruslení Most – www.krasomost.cz 

v sekci VC Mostu. 
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Podmínky účasti:   PROJEKT BRUSLIČKA: Při prezentaci předloží závodník registrační průkaz,  

     průkaz pojištěnce a CD se závodní hudbou. V jednotlivých kategoriích může  

     startovat nejvýše 24 závodníků. Při vyšším počtu přihlášených závodníků si  

     pořadatel vyhrazuje právo provést omezení počtu statujících podle vlastního  

     rozhodnutí. 

 MEZIODDÍLOVÝ ZÁVOD: Žačky mladší - při prezentaci předloží závodník 

registrační průkaz, průkaz pojištěnce a CD se závodní hudbou. V jednotlivých 

kategoriích může startovat nejvýše 24 závodníků. Při vyšším počtu 

přihlášených závodníků si pořadatel vyhrazuje právo provést omezení počtu 

statujících podle vlastního rozhodnutí. Přípravky - při prezentaci předloží 

závodník průkaz pojištěnce. V jednotlivých kategoriích může neomezený 

počet závodníků. 

  

Za platnost lékařské prohlídky a souhlas se zpracováním osobních údajů  

  (GDPR) zodpovídá u  závodníků vysílající klub. 

 

Hudební doprovod:    CD se zřetelným uvedením jména závodníka, kategorie a klubu (pouze   

     jedna skladba na CD) odevzdejte u prezentace. 

 

 

 

II. Technická ustanovení 

 

Předpis:                     Závodí se podle jednotlivých náplní Poháru ČKS a ustanovení tohoto Rozpisu  

     a Pravidel projektu Bruslička 2021/2022 

 

Hodnocení:    OBO 

 

Startují:    Všichni přihlášení závodníci, jejichž účast byla potvrzena pořadatelem. 

 

 

 

Rozsah závodu: 

 

PROJEK BRUSLIČKA 

 

Kategorie      věková hranice      

 

Žačky B                                         nar. po 01.07.2006 před 30.06.2011    

Žačky mladší B      nar. po 01.07.2009 před není stanoveno  

Žačky nejmladší B                         nar. po 01.07.2011 před není stanoveno 

Nováčci starší dívky B    nar. po 01.07.2013 před není stanoveno  

Nováčci mladší dívky B    nar. po 01.07.2014 před není stanoveno 

 

MEZIODDÍLOVÝ ZÁVOD 

 

Kategorie      věková hranice      

 

Žačky mladší – náplň ČP    nar. po 01.07.2009 před 30.06.2011   

Přípravka MINI     narozené po 01.07.2015 

Přípravka STŘEDNÍ    nar. po 01.07.2014 před 30.06.2015 

Přípravka NEOMEZENÁ VĚKEM 

              

 

Námitky, protesty:      Lze podat písemně do 15-ti minut po skončení příslušné části závodu - s 

vkladem 1.000,-Kč. Vklad, v případě zamítnutí protestu, propadá ve prospěch 

pořadatele. 



 

Upozornění:  Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu. Je nutné sledovat 

informační tabuli.  

 

Vyhlášení výsledků:  Mimo ledovou plochu cca do 1 hodiny od skončení příslušné kategorie – čas 

bude vyvěšen společně s výsledkovou listinou 

 

Předběžný časový rozpis: 19.2.2022 od 08:00 hod do 20:00 hod. Podrobný časový rozpis bude upraven 

dle počtu přijatých závodníků a odeslán klubům na kontaktní e-mail. 

 

Ceny:                            První tři z každé kategorie obdrží poháry, medaile a věcné ceny, ostatní 

závodníci věcné ceny. Všichni účastníci obdrží diplomy.  

 

                                          

Upozornění pro vstup na ZS v Mostě v průběhu soutěží je v souladu s opatřením Ministerstva 

zdravotnictví:  

➢ stanovena povinnost prokázat se platným certifikátem o očkování proti COVID 19, případně 

potvrzením o prodělání nemoci, nebo rozočkovaní s potvrzením a PCR testem. U osob 12–18 let 

může být předložen negativní test PCR ne starší 72 hodin. Povinnost se týká všech účastníků soutěží 

(závodníci, trenéři, doprovod) a současně je stanovena rovněž pro další příchozí osoby (diváci). V 

případě nesplnění uvedené povinnosti nebude dotyčná osoba vpuštěna do prostor zimního stadionu. 

Současně upozorňujeme na povinnost pro účastníky soutěží (závodníci a trenéři) předložit u 

prezentace závodu čestné prohlášení o bezinfekčnosti. 

 

 

Startovat se bude v tomto pořadí: 

 

MEZIODDÍLOVÝ ZÁVOD 

Přípravka NEOMEZENÁ VĚKEM 

Přípravka STŘEDNÍ 

Přípravka MINI 

Žačky mladší – náplň ČP 

 

PROJEK BRUSLIČKA 

Nováčci mladší dívky B 

Nováčci starší dívky B 

Žačky nejmladší B 

Žačky mladší B 

Žačky B 

 

 

OFICIÁLNÍ ČASOVÝ ROZPIS BUDE UPŘESNĚN PO UZÁVĚRCE PŘIHLÁŠEK! 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEZIODDÍLOVÝ ZÁVOD PŘÍPRAVEK 

 
PŘÍPRAVKA MINI 
 

Závod proběhne mezi modrými čarami:  

 

1. STROMEČEK 

2. BUŘTÍKY VPŘED 

3. ČÁP 

4. VOZÍČEK (MŮŽE BÝT I NA JEDNÉ NOZE) 

 

PŘÍPRAVKA STŘEDNÍ  
 

Závod proběhne mezi modrými čarami + holubička na středovém kruhu:  

 

1. STROMEČEK 

2. ŠOURÁK 

3. VOZÍČEK NA JEDNÉ NOZE 

4. HOLUBIČKA PO KRUHU  

5. BRZDA 

 
PŘÍPRAVKA NEOMEZENÁ VĚKEM  
 

1. VOZÍČEK (může být na 1 noze) 

2. PŘEKLÁDÁNÍ VPŘED DO “OSMY“ 

3. BRZDA 

4. ŠOURÁK 

5. HOLUBIČKA PO KRUHU 

6. LIBOVOLNÁ PIRUETA 

 

 

 


