
 
 

Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem 

za podpory  

Města Dvora Králové nad Labem 
 

pořádá 

 

XXXI. ročník Vánočního závodu 
Klubová soutěž 

 
I. Všeobecná ustanovení 

 

Pořadatel:                     Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem 

 

Datum konání:            17. prosinec 2022 (sobota) 

 

Místo konání:               Zimní stadion ve Dvoře Králové nad Labem  

 

Ředitel závodu:   JUDr. Michaela Koblasová, mob. 608 426 066, mail:  projekt-

bruslicka@seznam.cz 

 

Sekretář závodu:       Mgr. Helena Seitlová, mob. 737 474 446 

 

Přihlášky:            Jmenovité přihlášky s uvedením kategorie a data narození zašlete 

nejpozději do 8.12.2022 na mail: projekt-bruslicka@seznam.cz 

                                  

Startovné:            200 Kč – špunti, 400 Kč -  všechny ostatní mládežnické kategorie, 

600 Kč – kategorie Z5 (dospělí začátečníci) 

                                       

Prezentace a losování :      Prezentace končí 45 minut před plánovaným začátkem dané 

soutěžní kategorie.  Losování proběhne 14. 12.2022. 

 

II. Technická ustanovení: 

 

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel krasobruslení, Pravidel projektu 

Bruslička a ustanovení tohoto rozpisu.  

  

DO VŠECH KATEGORIÍ SE MOHOU HLÁSIT I CHLAPCI. 

 

Špunti I.:   roč. nar. po 2018 a mladší: stromeček vpřed (po modré čáře), 6 cibulek vpřed (po modré 

čáře) + šourák a kadet 

Špunti II..   roč. nar. 2017: cibulky vpřed (od 1. brankoviště ke středovému kruhu) + cibulky vzad (od 

středového kruhu k 2. brankovišti) a stromeček vpřed + vozík na jedné noze (od brankoviště k brankovišti) 

Špunti III.: roč. nar. 2016: stromeček vpřed, překládání vpřed na libovolnou stranu (1,5 velkého 

středového kruhu)  + holubička. 
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Kategorie Z5 (nar. před 1.7.1997 – ADULT zač.): oblouky vpřed ven + holubička (nejméně 

4x na každou stranu), kroková vazba ve tvaru „S“ – 2x amerikán a 1x přešlápnutá trojka, 

překládání vzad po osmě + kadet, vzpřímená pirueta a kružítko – vše se bude předvádět 

najednou 

 

Startují:                       Všichni přihlášení, jejichž účast bude potvrzena pořadatelem.  

 

Bodování:   OBO   

 

Hudební doprovod:  K reprodukci hudebního doprovodu je k dispozici CD přehrávač.  CD 

musí být zřetelně označeny jménem závodníka a  druhem jízdy. 

Přehráváme formáty MP3 a WAV. 

 

Výsledky této soutěže budou započítány do žebříčku projektu Bruslička. 

 

III. Časový program – PŘEDBĚŽNÝ 
 

Neděle 17. prosince  2022  
 

7.00  -   7.30 hod.   ZAČÁTEČNÍCI Z3 + Z4  

7.30 -    8.15 hod.   ZAČÁTEČNÍCI Z1 + Z2 

8.15  -   9.00  hod.           Nováčci mladší C  

9.00 –   9.30 hod.   Nováčci mladší B 

9.30  -   11.15  hod.   Nováčci st. B + Nováčci st. C  + tance  

11:15 – 12.00 hod.   Špunti I. a poté Špunti II. 

12.30 – 13.30 hod.   Žačky a žáci nejmladší B 

13:30 – 14.30 hod.   Žactvo nejmladší C 

14.30  - 17.30 hod.   Žačky B a poté  Žačky a žáci mladší B  

17.30 – 18.45  hod.   Žactvo C a poté  Žactvo mladší C 

18.45 -19.30  hod.   Junioři C  a junioři B + ZAČÁTEČNÍCI Z5 

 

 
 
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 4. listopadu 2022 
 

       JUDr. Michaela Koblasová 
        ředitelka soutěže 


