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Mistrovství ČR se ve všech kategoriích mohou účastnit pouze soutěžící, kteří 

vlastní doklad totožnosti ČR a/nebo obdrželi v souladu s pravidly Mezinárodní 

bruslařské unie oficiální souhlas startu za Českou republiku od členské federace 

ISU, za kterou doposud startovali a/nebo, které jsou občany. 

 

Mistrovství ČR seniorů 

Rozsah soutěže: 
- ženy - sólová kategorie 

- muži - sólová kategorie 

- sportovní dvojice 

- taneční páry 

 

Startují:  

V kategorii seniorek soutěžící, které splňují věkové požadavky seniorské 

kategorie, mají splněný předepsaný test výkonnosti své věkové kategorie na 

minimálně zelenou barvu a splnily kvalifikační kritéria pro účast na šampionátu 

k termínu 2 týdny před M ČR seniorů. 

V kategorii seniorů soutěžící, kteří splňují věkové požadavky seniorské kategorie, 

mají splněný předepsaný test výkonnosti své věkové kategorie na minimálně 

zelenou barvu a splnili kvalifikační kritéria pro účast na šampionátu k termínu 2 

týdny před M ČR seniorů. 

 

Kvalifikační kritéria:  

 Základní kritéria pro seniorky:   

KP: úspěšně předvedený minimálně 1 trojitý skok a 2A                                     

VJ: úspěšně předvedený minimálně 1 trojitý skok a 2A a úspěšně předvedená 

minimálně 1 kombinace skoků   skládající se z minimálně dvou min. dvojitých skoků 

 

Základní kritéria pro seniory:  

KP: úspěšně předvedený minimálně 1 trojitý skok a 2A 

VJ:  úspěšně předvedené minimálně 2 různé trojité skoky a 2A a úspěšně předvedená 

minimálně 1 kombinace skoků skládající se z minimálně dvou min. dvojitých skoků 
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Splnění výše uvedených požadavků bude vyhodnoceno na základě prostudování 

protokolu ze soutěže ČP a/nebo mezinárodní soutěže uvedené v kalendáři 

soutěží ISU a/nebo prověrek výkonnosti ČKS. 

 

Základní kritéria pro sportovní dvojice a taneční páry: 

Splnění věkových požadavků seniorské kategorie, předepsaného testu výkonnosti 

vlastní věkové kategorie na minimálně zelenou barvu, účast na minimálně jedné 

soutěži ČP a/nebo mezinárodní soutěži uvedené v kalendáři soutěží ISU a/nebo 

na prověrkách výkonnosti.  

 

Výsledné pořadí: Při otevřeném / mezinárodním mistrovství bude pro účely ČKS 

výsledné pořadí šampionátu uvedeno bez zahraničních soutěžících.  

 

Mistrovství ČR juniorů 

Rozsah soutěže: 

- ženy - sólová kategorie 

- muži - sólová kategorie 

- sportovní dvojice 

- taneční páry 

 

Startují:  

V kategorii juniorek soutěžící, které splňují věkové požadavky juniorské kategorie, 

splnily předepsaný test výkonnosti své věkové kategorie na minimálně zelenou 

barvu a umístí se na 1. – 24. místě v pořadí Českého poháru k termínu 2 týdny 

před M ČR juniorských kategorií, a seniorky juniorského věku, které splní kritéria 

účasti na seniorském mistrovství republiky. V případě omluvy mohou startovat 

max 2 další náhradní závodnice v Českém poháru. 

V kategorii juniorů startují soutěžící, kteří splňují věkové požadavky juniorské 

kategorie, splní předepsaný test výkonnosti své věkové kategorie na minimálně 

zelenou barvu a umístí se na 1. – 24. místě v pořadí Českého poháru k termínu 2 
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týdny před M ČR juniorů, a senioři juniorského věku, kteří splní kritéria účasti 

na seniorském mistrovství republiky. V případě omluvy mohou startovat max 

2 další závodníci dle umístění v Českém poháru. 

V kategorii sportovních dvojic a tanečních párů soutěžící, kteří splňují věkové 

požadavky juniorské kategorie, splnili předepsaný test výkonnosti své věkové 

kategorie na minimálně zelenou barvu a zúčastnili se minimálně jedné soutěže 

ČP a/nebo mezinárodní soutěže uvedené v kalendáři soutěží ISU a/nebo prověrek 

výkonnosti. 

 

Mistrovství ČR žactva 

Rozsah soutěže: 

- žačky  

- žáci 

- sportovní dvojice 

- taneční páry 

 

Startují:  

V kategorii žaček soutěžící, které splňují věkové požadavky žákovské kategorie, 

splnily předepsaný test výkonnosti své věkové kategorie na minimálně zelenou 

barvu a umístí se na 1. – 30. místě průběžného pořadí Českého poháru k termínu 

dva týdny před M ČR žactva. V případě omluvy mohou startovat další závodnice 

dle umístění v Českém poháru. 

V kategorii žáci startují soutěžící, kteří splňují věkové požadavky žákovské 

kategorie, splnili předepsaný test výkonnosti své věkové kategorie na minimálně 

zelenou barvu a umístí se na 1. – 30. místě průběžného pořadí Českého poháru 

k termínu dva týdny před M ČR žactva. V případě omluvy mohou startovat další 

závodníci dle umístění v Českém poháru. 

V kategorii sportovních dvojic a tanečních párů soutěžící, kteří splňují věkové 

požadavky žákovské kategorie, splnili předepsaný test výkonnosti své věkové 

kategorie na minimálně zelenou barvu a zúčastnili se minimálně jedné soutěže 
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ČP a/nebo mezinárodní soutěže uvedené v kalendáři soutěží ISU a/nebo prověrek 

výkonnosti. 

 

Mistrovství ČR mladšího žactva 

Rozsah soutěže: 

- mladší žačky 

- mladší žáci 

- taneční páry 

 

Startují:  

V kategorii mladších žaček soutěžící, které splňují věkové požadavky kategorie 

mladšího žactva, splnily předepsaný test výkonnosti své věkové kategorie na 

minimálně zelenou barvu a umístí se na 1. – 30. místě průběžného pořadí 

Českého poháru k termínu 2 týdny před MČR mladšího žactva, v případě omluvy 

mohou startovat další závodnice dle umístění v Českém poháru.  

V kategorii mladších žáků startují soutěžící, kteří splňují věkové požadavky 

kategorie mladšího žactva, splnili předepsaný test výkonnosti své věkové 

kategorie na minimálně zelenou barvu a umístí se na 1. – 30. místě průběžného 

pořadí Českého poháru k termínu dva týdny před M ČR žactva. V případě omluvy 

mohou startovat další závodníci dle umístění v Českém poháru. 

V kategorii tanečních párů soutěžící, kteří splňují věkové požadavky kategorie 

mladšího žactva, splnili předepsaný test výkonnosti své věkové kategorie na 

minimálně zelenou barvu a zúčastnili se minimálně jedné soutěže ČP a/nebo 

mezinárodní soutěže uvedené v kalendáři soutěží ISU a/nebo prověrek 

výkonnosti. 

 

Mistrovství ČR nejmladšího žactva 

Rozsah soutěže: 

- nejmladší žačky 

- nejmladší žáci 
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Startují:  

V kategorii nejmladších žaček soutěžící, které splňují věkové požadavky kategorie 

nejmladšího žactva, splnily předepsaný test výkonnosti své věkové kategorie na 

minimálně zelenou barvu a umístí se na 1. – 30. místě průběžného pořadí 

Českého poháru k termínu 2 týdny před MČR nejmladšího žactva. V případě 

omluvy mohou startovat další závodnice dle umístění v Českém poháru. 

V kategorii nejmladších žáků soutěžící, kteří splňují věkové požadavky kategorie 

nejmladšího žactva, splnili předepsaný test výkonnosti své věkové kategorie na 

minimálně zelenou barvu a umístí se na 1. – 30. místě průběžného pořadí 

Českého poháru k termínu 2 týdny před MČR nejmladšího žactva. V případě 

omluvy mohou startovat další závodníci dle umístění v Českém poháru. 

 

Vítězové mistrovských soutěží získávají titul „Mistr/mistryně České republiky“. 

 

Přebor ČR seniorů 

Rozsah soutěže: 

- seniorky 

- senioři  

 

Startují:  

V kategorii seniorek soutěžící, které splňují věkové požadavky seniorské 

kategorie, mají splněný předepsaný test výkonnosti své věkové kategorie na 

minimálně zelenou barvu, umístí se na 1. – 24. místě v pořadí Českého poháru 

k termínu 2 týdny před P ČR seniorů v právě probíhající sezóně nesplnily 

kvalifikační kritéria pro účast na mistrovství ČR seniorek. 

V kategorii seniorů startují soutěžící, kteří splnili test výkonnosti své věkové 

kategorie na minimálně zelenou barvu, ale v právě probíhající sezóně nesplnili 

kvalifikační kritéria pro účast na mistrovství ČR seniorů. 

 

Vítězové soutěží získávají titul „Přeborník České republiky“ 
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Mistrovství ČR synchronizovaného bruslení 

 

Rozsah soutěže: 
- senioři  

- junioři 

- žactvo 

- mladší žactvo 

 

Startují: Skupiny bez omezení při splnění podmínky účasti v alespoň jedné 

pohárové soutěži ČP k termínu 2 týdny před konáním M ČR. 

Na M ČR v kategorii seniorů a juniorů nemohou za týmy startovat 

závodnice/závodníci, kteří obdrželi pro domácí soutěže věkové výjimky STK. 

 

 

Přebor ČR synchronizovaného bruslení 

Rozsah soutěže: 
- adult  

- mixed age 

 

Startují:  Skupiny bez omezení při splnění podmínky účasti v alespoň jedné 

pohárové soutěži ČP k termínu 2 týdny před konáním P ČR. 

 

 

Ing. Stanislav Židek, v. r.    Evžen Milčinský, v. r. 

předseda ČKS     předseda STK ČKS 

 


