
Krasobruslařský klub Rokycany, z.s. 
pořádá VII. ročník závodu 
¨ROKYCANSKÉ OSTŘÍ¨ 

Závod je pořádán v rámci mezioddílový závod pro kategorie: 
Přípravka mini, přípravka střední, přípravka bez omezení věku 
Projekt bruslička pro kategorie: 
začátečník Z1 + Z2 + Z3, nováčci starší B + C, žačky nejmladší B + C, žačky mladší B a C, žačky 
B a C, Juniorky B a Adult A + B 

Všeobecné ustanovení 

Pořadatel:  Krasobruslařský klub Rokycany, z.s. 
Datum konání: 1. dubna 2023 
Místo konání: Zimní stadion Rokycany, Josefa Růžičky 1018, 337 01 Rokycany 
Ředitel závodu:         Mgr. Denisa Hoblová 
                                    e-mail: kkrokycany@seznam.cz  
                                    tel: 731 844 664 
Sekretář závodu: Lucie Kozáková 
   e-mail: kkrokycany@seznam.cz 
   tel: 777 825 197 



Přihlášky: Jmenovité přihlášky s datem narození, registračním číslem a kategorií zašlete 
nejpozději do 24. 3. 2023 na emailovou adresu klubu: 

   kkrokycany@seznam.cz 
 Uveďte prosím emailovou adresu klubu, na kterou má být vedena korespondence a telefon. Případné 

změny v nominaci nebo odhlášení provádějte na emailovou adresu sekretáře závodu.   

Úhrada: Pouze pozvaným rozhodčím a funkcionářům dle platných směrnic ČKS. 
Startovné: 400,- Kč pro kategorie přípravky 
                        600,- Kč pro ostatní kategorie 

   Startovné uhraďte nejpozději do 26. 3. 2023 na číslo účtu: 842499389/0800.  
   Do zprávy pro příjemce napište jméno vysílajícího oddílu. 

   Startovné je nevratné! 

Ubytování:             Nezajišťujeme 
                                     
Technické podmínky: Soutěže se řídí Pravidly krasobruslení platnými pro sportovní sezonu    
     2022/2023, dále ustanovením tohoto rozpisu a pravidel Projektu Bruslička. 

Startují:  Závodníci, jejichž přihláška byla potvrzena pořadatelem. Při vyšším počtu    
  přihlášených závodníků si pořadatel vyhrazuje právo upravit počet startujících. V   
  případě malého počtu přihlášených závodníků do některé vypsaném kategorie si   
  pořadatel vyhrazuje právo tuto kategorii zrušit. 

Podmínka účasti: Platný registrační průkaz, za platnost lékařské prohlídky závodníka zodpovídá  
         vysílající oddíl. 

                               U kategorie přípravka – stačí pouze zdravotní průkaz pojišťovny. 

Rozsah závodu: 

VII. ročník ,,Rokycanské ostří“-  Mezioddílový závod 

Přípravka mini                               nar. po 1.7.2016 a mladší 
Přípravka střední                    nar. mezi 1.7.2015 - 30.6.2016 
Přípravka bez omezení věku        

Projekt brusička - začátečník Z1 + Z2 + Z3, nováčci starší B + C, žačky nejmladší B + C, žačky 
mladší B a C, žačky B a C, Juniorky B a Adult A + B    

mailto:kkrokycany@seznam.cz


Náplň přípravek: 
Přípravka mini (mezi modrými čarami): stromeček, vozíček na dvou nohách, buřtíky vpřed, čáp 
Přípravka střední (mezi modrými čarami): stromeček, čáp, vozíček na jedné noze, buřtíky    
     vzad,čápová pirueta        

Přípravka bez omezení věku: Od modré čáry k brankovišti stromeček, šourák, na libovolnou    
   stranu valčíkové trojky po kruhu 1 kolo, přechod do osmičky a     
   překládání vpřed 1 kolo, brzda na brankovišti. Směrem na modrou    
   čáru stromeček, holubička, brzda, čápová pirueta. 

Hodnocení: veřejné OBO systém 

Hudební doprovod: Zašlete ve formátu MP3 na e-mailovou adresu kkrokycany@seznam.cz   
   nejpozději do 26. 3. 2023. Na závod s sebou přivezte i nahrávku volné jízdy  
   na USB flash se zřetelným označením jménem závodníka a oddílu. 

Námitky: Lze podat podle soutěžního a přestupního řádu řediteli závodu, nejpozději do 15 minut        
       po skončení příslušné části soutěže s vkladem 1000,- Kč. V případě zamítnutí propadá  
       vklad ve prospěch pořadatele. 

Losování: Proběhne v úterý 28. 3. 2023. 

                  Následující den bude zasláno vylosování a časový rozpis všem přijatým oddílům. 

Prezentace: Začíná hodinu před zahájením každé soutěže.  

Vyhlášení výsledků: Mimo ledovou plochu do půl hodiny po ukončení dané kategorie. 

          První tři dané kategorie obdrží poháry, všichni účastnící medaile a věcné    
   ceny.  



Časový rozpis: 7:00 - 20:00 

V Rokycanech dne 14.2.2023 

 Mgr. Denisa Hoblová        

předsedkyně KK Rokycany


	¨ROKYCANSKÉ OSTŘÍ¨

