
 

 

 

 

 

 

 

Krasobruslařský klub Poděbrady pořádá 

7.ročník závodu  

Poděbradské ledové srdce 
 

Klubová soutěž 

 

I. Všeobecná ustanovení 

 

Pořadatel:    Krasobruslařský klub Poděbrady, z.s. 

 

Datum konání:  Sobota 21. ledna 2023  

 

Místo konání:  Zimní stadion v Poděbradech 

    U Zimního stadionu 770 

    290 01 Poděbrady 

 

 



 

 

 

 

Ředitel závodu: RNDr. Dagmar Mikolandová, tel. 602 352 008, 

dagmar.mikolandova@geosluzba.cz 

 

Sekretář závodu:  Eva Březnová, tel. 603 480 863, eva@axento.biz 

 

Kancelář závodu: Po celou dobu konání závodu na zimním stadionu v Poděbradech 

 

Přihlášky: Jmenovité přihlášky společně s vložením hudebního doprovodu 

k volné jízdě prosíme o zadání do formuláře na webových 

stránkách KK Poděbrady 

https://kkpodebrady.webnode.cz/podebradske-ledove-srdce/  

nejpozději do středy 11. ledna 2023. V případě problému 

s odesláním formuláře zasílejte přihlášky společně s hudebním 

doprovodem na e-mailovou adresu kraso.podebrady@seznam.cz 

nebo na eva@axento.biz  

 

Startovné: Všechny kategorie 600,- Kč; startovné se hradí při prezentaci v 

hotovosti 

 

Úhrada nákladů: Závodníci startují na vlastní náklady. Delegovaným rozhodčím se 

náklady uhradí dle platných směrnic ČKS 

 

Prezentace: Prezentace končí 60 minut před začátkem závodu dané kategorie 

 

Losování: Losování proběhne ve středu 18. ledna 2023. Vylosované startovní 

pořadí bude rozesláno všem přihlášeným klubům a bude 

zveřejněno na webových stránkách Krasobruslařského klubu 

Poděbrady https://kkpodebrady.webnode.cz/podebradske-

ledove-srdce/  

 

 

 

II. Technická ustanovení 
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Předpis:  Závodí se dle platných pravidel Poháru ČKS 2022/23, pravidel 

projektu Bruslička 2022/23, pravidel Českého poháru 2022/23 a 

ustanovení tohoto rozpisu 

  

Hodnocení:    V systému OBO 

 

 

Rozsah závodu: Bruslička C – Kategorie Začátečníci Z1 – Z4, Nováčci mladší C, 

Nováčci starší C, Žactvo nejmladší C, Žactvo mladší C, Žactvo C, 

Junioři C 

 

Bruslička B (klubové soutěže Poháru ČKS) – Nováčci mladší B, 

Nováčci starší B, Žactvo nejmladší B, Žactvo mladší B, Žactvo B 

 

Adult A, Adult B 

 

Žačky nejmladší – náplň Českého poháru 

 

Do všech kategorií se mohou hlásit i chlapci, kategorie Brusličky B 

pak budou rozděleny na chlapce a dívky např. Žačky B, Žáci B. 

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit z důvodu malé účasti některé 

kategorie 

 

 

Startují:   Všichni přihlášení, jejichž účast je potvrzena pořadatelem. U všech 

kategorií Bruslička B, Adult A a Adult B je nutné předložit registrační 

průkaz ČKS. U všech kategorií Bruslička C se závodníci prokáží 

průkazem zdravotní pojišťovny či registračním průkazem ČKS  

 

Hudební doprovod: Bude zadán do formuláře přihlášky na webových stránkách 

https://kkpodebrady.webnode.cz/podebradske-ledove-srdce/ . 

V případě problému s odesláním formuláře přihlášky zasílejte 

hudební doprovod na e-mailovou adresu 

kraso.podebrady@seznam.cz nebo na eva@axento.biz  

Doporučujeme připravit si s sebou rezervní CD, případně flashdisk 
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III. Plánované pořadí kategorií  

 

 

Sobota 21. ledna 2023  

Začátečníci Z1-Z4 

Nováčci mladší C + Nováčci mladší B  

Nováčci starší C + Nováčci starší B 

Žactvo nejmladší C 

Žactvo nejmladší B, Žačky nejmladší Český pohár 

Žactvo mladší C 

Žactvo mladší B 

Žactvo C 

Junioři C 

Žactvo B 

Adult B 

Adult A 

 

Konečný časový rozpis bude upraven podle počtu přihlášených závodníků, zaslán 

přihlášeným klubům po uzávěrce přihlášek a zveřejněn na webových stránkách 

Krasobruslařského klubu Poděbrady https://kkpodebrady.webnode.cz/podebradske-

ledove-srdce/ . 

 

Vyhlášení výsledků proběhne mimo ledovou plochu do jedné hodiny po skončení soutěže 

dané kategorie. 

 

 

 

 

V Poděbradech dne 22.11.2022           RNDr. Dagmar Mikolandová  

     ředitel závodu 
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