
Nominace na šampionáty ISU 2012

Na základě výsledků a výkonů předvedených na mezinárodním mistrovství republiky 
v Ostravě a v souvislosti s tím, jak sportovci splnili nominační kritéria vypsaná TMK a 
schválená P ČKS, rozhodlo předsednictvo Českého krasobruslařského svazu o nominaci 
sportovců a jejich doprovodu na mistrovství ISU 2012 následujícím způsobem: 

a/ Mistrovství Evropy 2011, Sheffield, Vel. Británie, 22. – 29. ledna 2012
Muži: Tomáš Verner, Michal Březina, Pavel Kaška (náhradník Petr Coufal)
Ženy: Eliška Březinová
Sportovní dvojice: Klára Kadlecová / Petr Bidař, Alexandra Herbríková / Rudy 
Halmaert
Taneční páry: Gabriela Kubová / Dmitry Kiselev, Lucie Myslivečková / Neil Brown, 
(náhr. Karolína Procházková / Michal Češka)
Vedoucí výpravy: bude jmenován později
Trenéři: Petr Starec, Robert Emerson, Vlasta Kopřivová, Eva Horklová, Stanislav 
Žídek, Oleg Ovsyannikov, Muriel Zazoui

ČKS uhradí sportovcům v kategorii mužů a tanečních párů a sportovní dvojici Klára 
Kadlecová / Petr Bidař a jejich trenérům náklady na dopravu, ubytování a stravování. 
Podmínkou nominace tanečního páru Myslivečková / Brown je to, že Neil Brown buď 
splní do termínu ME test č.8 v ČR, nebo doloží potvrzení o splnění ekvivalentního 
tanečního testu ve Francii.

Eliška Březinová se zúčastní šampionátu na vlastní náklady a pouze za předpokladu, 
že zodpovědný trenér Petr Starec předloží do 12.ledna záznam soutěžních jízd s
náplní obtížnější, než byla předvedena při MM ČR 2012.
Sportovní dvojice Hebríková / Halmaert bude nominována pouze na vlastní náklady a 
pouze za předpokladu, že se zúčastní soutěže z kalendáře ISU v Toruni (účast v Toruni 
je podmíněna vybavením Clearance Certificate) a získá na ní počet bodů požadovaný 
pro účast na šampionátech ISU a zároveň R. Halmaert splní do termínu ME test č. 8 
SD v ČR nebo doloží potvrzení o splnění ekvivalentního testu pro sportovní dvojice 
ve Francii. 
Sportovkyni v kategorii žen a sportovní dvojici Herbríková / Halmaert uhradí ČKS 
v případě postupu do hlavní soutěže (tedy do krátkého programu žen a/nebo krátkého 
programu SD) náklady na její/jejich ubytování a stravování po dobu kvalifikace ME, 
v případě postupu do volných jízd bude sportovkyni/páru navíc uhrazena i doprava. 
Náklady na trenéra hradí v obou případech sportovci. V případě, že sportovci
nepostoupí z kvalifikace, zúčastní se soutěže na vlastní náklady. 

b/ Mistrovství světa 2012, Nice, Francie, 25.3. – 1. 4. 2012
Muži: Tomáš Verner, Michal Březina (náhradník Pavel Kaška)
Sportovní dvojice: Klára Kadlecová / Petr Bidař
Taneční páry:  Konečná nominace na MS v této kategorii bude provedena po 
mistrovství Evropy.
Vedoucí výpravy: bude jmenován později
Trenéři: Petr Starec, Robert Emerson, Eva Horklová, trenér TP



ČKS uhradí výše uvedeným sportovcům a jejich trenérům náklady na dopravu, 
ubytování a stravování. 

c/ Mistrovství světa juniorů 2012, Minsk, Bělorusko. 26.2. – 4.3. 2012
Sportovní dvojice: Klára Kadlecová / Petr Bidař 
Taneční páry: Karolína Procházková / Michal Češka (náhr. Jana Čejková / Alexandr 
Sinicyn)
Trenéři: Eva Horklová, Rostislav Sinicyn

ČKS uhradí uvedeným sportovcům a jejich trenérům náklady na dopravu, ubytování a 
stravování. 

   Nominace v kategoriích juniorů a juniorek bude uzavřena po MR juniorů 2012 v 
Pardubicích.


