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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Vrcholným orgánem českého krasobruslení je Český krasobruslařský svaz, z.s. (dále jen „ČKS“),
který je členskou organizací ISU a ČUS.
Nejvyšším orgánem Českého krasobruslařského svazu je Valná hromada ČKS. Řídícím orgánem ČKS
je předsednictvo ČKS (dále jen P ČKS). Ve své činnosti se řídí Stanovami ČKS. Předsednictvu ČKS
podléhají jednotlivé kluby.
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2. SOUTĚŽNÍ ŘÁD
OBECNÁ USTANOVENÍ

2.1.

2.1.1.

Druhy soutěží

a) mistrovské soutěže (šampionáty)
b) pohárové soutěže ČR
c) přebory krajů
d) přebory klubů
e) nemistrovské

f) mezinárodní

2.1.2.

Soutěžní kategorie a jejich věkové dělení

1. sólové kategorie
2. sportovní dvojice
3. tance na ledě
4. synchronizované bruslení
V sólových kategoriích soutěží ženy a muži (příp. dívky a chlapci) odděleně. Sportovní dvojice a
taneční páry se skládají vždy jen z muže a ženy. V soutěžích synchronizovaného bruslení je tým
tvořen muži i ženami, jejich počet je dán pravidly ISU platnými pro danou sezónu.
V krasobruslařských soutěžích mohou startovat závodníci a závodnice, kteří nejpozději 30. června
předcházejícího dané sezóně dosáhnou věku 6 let.
Pro stanovení věkové hranice je rozhodující vždy 1. červenec před sezónou - k tomuto datu musí
závodník či závodnice splňovat dané věkové požadavky.
Závodníci a závodnice žákovských a juniorských kategorií mohou kdykoli během sezóny, pokud
dosahují dolní věkové hranice, přestoupit do vyšší kategorie. V tomto případě však musí nadále
startovat v této vyšší kategorii, návrat do nižší kategorie není přípustný (toto opatření se netýká
skupin synchronizovaného bruslení a startů v mezinárodních soutěžích). Závodnice a závodníci
kategorie Nováčci a Nováčci mladší mohou přestoupit do vyšší kategorie po termínu konání MČR
žactva.
Pro nemistrovské soutěže může pořadatel v kategorii mladšího žactva, nejmladšího žactva a
v kategoriích nováčků volit i jiné věkové hranice při zachování obecných pravidel. Nejnižší věková
hranice však musí být zachována.
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Přestupy mezi soutěžními kategoriemi jednotlivých typů pohárových soutěží řeší dokument Pravidla
krasobruslení platná pro Českou republiku, část Soutěžní kategorie, věkové hranice, náplně
programů a jejich hodnocení platná pro danou sezónu.

Soutěžní kategorie

dvojice

DVH2

Skupiny synchronizovaného
bruslení
HVH není omezena

15 let

DVH 15 let

HVH 19 let

HVH 21 let muži

HVH 19 let

DVH 13 let (mezinárodní soutěže)

HVH 19 let ženy

DVH 13 let (mezinárodní soutěže)

DVH 12 let (ostatní soutěže)

DVH 13 let oba partneři

DVH 12 let (ostatní soutěže)

HVH 17 let žák

HVH 15 let
Žactvo

Taneční páry

HVH1 není omezena

Senioři

Junioři

Sportovní

Sólo – muži a ženy

DVH 10 let (mezinárodní
soutěže)

HVH 15 let žačka
DVH 10 let oba partneři
(kat. Advanced Novice)

HVH 15 let
DVH 10 let (mezinárodní
soutěže, žactvo advanced)
DVH 7 let (ostatní soutěže, žactvo
basic)

HVH 15 let oba partneři
Žactvo mladší

HVH 12 let

(kat. Intermediate Novice TP)

HVH 12 let

HVH 13 let oba partneři

DVH 7 let

(kat. Basic Novice)
HVH 10 let, ale 25% týmu muže
Žactvo nejmladší

mít HVH 12 let

HVH 10 let

DVH 6 let
Nováčci chlapci

HVH 8 let
DVH 6 let

Nováčci starší

HVH 8 let

dívky

DVH 7 let

Nováčci mladší

HVH 7 let

dívky

DVH 6 let

Mixed Age

-

Adult

-

-

věk není omezen
HVH neomezena

HVH není omezena

DVH 21 let, ale 75% týmu musí být

DVH 15 let

starší 25 let

Poznámka: Konkrétní rozmezí dat narození pro všechny kategorie je uvedeno v dokumentu Pravidla
krasobruslení platná pro Českou republiku, část Soutěžní kategorie, věkové hranice, náplně programů
a jejich hodnocení platná pro danou sezónu (tento dokument je vždy aktualizován pro příslušnou
sezónu).
1

HVH – horní věková hranice, 2 DVH – dolní věková hranice
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V kategorii synchronizovaného bruslení může STK udělit týmu věkové výjimky, kdy v každé soutěži
mohou v jednom týmu startovat maximálně 3 závodníci s věkovou výjimkou. O udělení věkové
výjimky musí týmy požádat nejpozději 30. listopadu v sezóně, pro kterou chtějí výjimku uplatnit.

2.1.3. Účast na domácích mistrovských soutěžích
Kvalifikačním kritériem účasti na mistrovství ČR seniorů je u sólových kategorií splnění
předepsaného testu výkonnosti a kvalifikačních kritérií období, které začíná okamžikem ukončení
předchozího M ČR seniorů a končí 2 týdny před pořádáním šampionátu M ČR. U ostatních kategorií
je kvalifikací pro účast na domácím vrcholném šampionátu splnění předepsaného testu výkonnosti a
účast v alespoň jedné soutěži Českého poháru a/nebo mezinárodní soutěži z kalendáře soutěží ISU i
v období, které začíná okamžikem ukončení předchozího M ČR a končí 2 týdny před pořádáním M
ČR. Kvalifikačním kritériem pro účast na mistrovství ČR juniorů, žactva, mladšího žactva a
nejmladšího žactva a na přeboru ČR seniorů je splnění předepsaného testu výkonnosti a dosažení
požadovaného umístění v průběžném pořadí Českého poháru v období, které začíná okamžikem
ukončení předchozího mistrovství ČR / přeboru ČR a končí 2 týdny před pořádáním mistrovství ČR /
přeboru ČR.
U párových kategorií je kvalifikací pro účast na domácím vrcholném šampionátu splnění
předepsaného testu výkonnosti a účast v alespoň jedné soutěži Českého poháru a/nebo mezinárodní
soutěži z kalendáře soutěží ISU v období, které začíná okamžikem ukončení předchozího M ČR a
končí 2 týdny před pořádáním M ČR.
U kategorií skupin synchronizovaného bruslení je kvalifikací pro účast na domácím vrcholném
šampionátu splnění předepsaného testu výkonnosti a účast v alespoň jedné soutěži Českého poháru v i
v období, které začíná okamžikem ukončení předchozího M ČR a končí 2 týdny před pořádáním M
ČR. V kategoriích seniorů a juniorů se M ČR synchronizovaného bruslení nesmějí zúčastnit skupiny,
které obdržely pro domácí soutěže věkové výjimky STK.

Pohárové soutěže ČKS jsou vypisovány a organizovány podle Organizačních směrnic pohárových
soutěží. U kategorií žáci, junioři, senioři, seniorky a u párových kategorií je účast na soutěži Českého
poháru započítána i v případě, kdy soutěž nesplní kritéria spojená s počtem účastníků nebo počtem
zúčastněných klubů.
Mezinárodní soutěže jsou vypisovány a organizovány podle pravidel ISU. Vzhledem k tomu, že
pravidla ISU nezahrnují soutěže nižších věkových kategorií kromě kategorie žactva, mohou se
mezinárodní soutěže v těchto kategoriích na našem území organizovat odlišně od tohoto soutěžního
řádu.
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Při účasti závodníků registrovaných v ČKS na mezinárodních soutěžích na území ČR i mimo ně je
povinností domovského klubu nahlásit tento start na sekretariát ČKS a zaslat po skončení soutěže
protokol ze soutěže.

2.1.4. Organizační a jiná ustanovení
a) soutěže v krasobruslení se řídí soutěžním řádem, speciálními a technickými pravidly ISU pro
sólové kategorie, sportovní dvojice a tance na ledě, speciálními pravidly ISU pro synchronizované
bruslení a pravidly krasobruslení platnými pro ČR (dále jen Pravidly);
b) titul mistra ČR může být udělen i v soutěži, které se účastní jediný závodník / jediná závodnice,
resp. jediná sportovní dvojice či jediný taneční pár nebo jediná skupina synchronizovaného
bruslení;
c) v pohárové soutěži, která je hodnocena ISU systémem hodnocení (dále jen „ISU SH“), je počet
soutěžících v dané kategorii stanoven OSPS na danou sezónu; v jiných případech může v kategorii
startovat nejvýše 24 soutěžících. V případě nutnosti musí rozpis soutěže obsahovat ustanovení,
které umožní omezit počet soutěžících.

2.1.5. Kalendář soutěží
Kalendář mistrovských, mezinárodních, pohárových i nemistrovských soutěží pro danou sezónu je
průběžně zveřejňován na webových stránkách ČKS.

2.1.6. Výpočet výsledků a jeho počítačové zpracování
Výpočet výsledků v soutěžích Českého poháru pro všechny seniorské a juniorské kategorie a dále
kategorie žactva, mladšího žactva, nejmladšího žactva a nováčků se provádí podle pravidel ISU a
platných communicationů ISU. V Poháru ČKS pro všechny seniorské a juniorské kategorie a dále
kategorie žactva, mladšího žactva, nejmladšího žactva, nováčků a Adult se používá „ISU SH“.

2.1.7. Přihlášky k soutěžím a podmínky účasti
Soutěžící jsou ve vypsaném termínu přihlašováni k soutěži klubem (osobou pověřenou klubem), za
který startují. Dodatečné přihlášky (tedy přihlášky podané po řádné uzávěrce přihlášek) lze podat
nejpozději před vylosováním startovního pořadí. Pořadatel však není povinen takové přihlášky
přijmout. Pořadatel může požadovat zálohu až do výše startovného. Každý vysílající klub zodpovídá
za platnost lékařské prohlídky a splnění příslušného testu (pokud je účast v soutěži testem podmíněna).
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Ve všech přihláškách na soutěže je přihlašující klub povinen uvést tyto náležitosti:
a) jméno a příjmení soutěžící/ho
b) kategorii, ve které bude přihlášený/á soutěžit
c) číslo registračního průkazu soutěžící/ho

Každý/á soutěžící je povinen/povinna se při prezentaci prokázat platným registračním průkazem. Tato
povinnost se týká i všech typů soutěží Poháru ČKS (tzn. včetně kategorie Adult). U skupin
synchronizovaného bruslení je tým povinen předložit případné rozhodnutí o udělené věkové výjimce.

2.1.8. Disciplinární opatření
V průběhu krasobruslařských soutěží je vrchní rozhodčí příslušné kategorie oprávněn/a:
a) napomenout nebo i vyloučit ze soutěže soutěžící, kteří neuposlechli příkazů činovníků pověřených
vedením soutěže;
b) napomenout nebo i vyloučit ze soutěže soutěžící, kteří se buď přímo, nebo prostřednictvím druhé
osoby nevhodně vyjádřili o činovnících, o jejich rozhodnutích, nebo i o hodnocení rozhodčích;
c) pohrozit vyloučením nebo vyloučit ze soutěže soutěžící/ho v případě, že činovník za závodníka
odpovědný nebo někdo z jeho rodičů nebo příbuzných ohrožuje nevhodným chováním řádný
průběh soutěže nebo její morální význam.
Rozhodnutí vrchní/ho rozhodčí/ho platí ihned. Odvolání nemá odkladný účinek (viz. kapitola
„Protesty“).

Účastníkům krasobruslařských soutěží mohou být uděleny sankce za:
- zrušení startu soutěžící/ho na pohárové soutěži, na kterou byl/a soutěžící přihlášen/a a přijat/a, za
účelem startu v jiné soutěži ve stejném termínu
- překročení povoleného počtu startů v soutěžích v jednom pohárovém období

Organizátorům krasobruslařských soutěží mohou být uděleny sankce za:
- opožděné zaslání rozpisu pohárové soutěže STK ke schválení
- povolení startu soutěžícím, kteří/které nesplňují podmínky startu dané Pravidly
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2.1.9. Protesty
a) protesty lze vznést pouze proti nedodržení ustanovení některého z pravidel a případným
nedostatkům technického rázu, nikoli proti rozhodnutí rozhodčích a/nebo technického sboru;
b) pořadatel soutěže může podání námitky podmínit složením finanční částky, jejíž výši a způsob
správy je nutno stanovit v rozpise soutěže;
c) protesty týkající se průběhu soutěže řeší příslušný/á vrchní rozhodčí ihned na místě a s konečnou
platností;
d) protesty se podávají vždy písemně; vyřízení protestu je zaznamenáno pokud možno na týž
dokument a veškerou dokumentaci je nutno zaslat na sekretariát ČKS;
e) proti rozhodnutí o protestu se může klub odvolat do 10 dnů k P ČKS; byl/a-li některý/á soutěžící
připuštěn/a ke startu neoprávněně, zruší se výsledek/získaný počet bodů, kterého daný/á soutěžící
dosáhl/a.

3. ZÁSADY PLATNÉ PRO SOUTĚŽE ČKS
3.1. Časový program soutěží
Doporučuje se, aby byl časový program pořádání mistrovských, pohárových a nemistrovských soutěží
rozdělen do dvou dnů. Je možné však tyto soutěže uspořádat v jednom dni za předpokladu dodržení
časového intervalu mezi ukončením první části soutěže dané kategorie (tzn. krátkého
programu/předepsaného tance/krátkého tance) a začátkem volné jízdy/volného tance nejméně 4 hodiny
u mistrovských soutěží a 2 hodiny u ostatních soutěží.

3.2. Rozjížďky
Před předvedením soutěžních programů musí být soutěžícím poskytnut čas na rozjížďku.
Délka rozjížděk a počet závodníků/závodnic/párů/týmů v rozjížďce dle pravidel ISU:
a) krátký program a volná jízda sólových juniorských a seniorských kategorií – 5 minut –
nejvýše 6 závodníků;
b) krátký program sólových žákovských kategorií – 4 minuty – nejvýše 8 závodníků
c) volná jízda sólových žákovských kategorií – 5 minut – nejvýše 8 závodníků
d) volná jízda sólových kategorií nováčků – 4 minuty – nejvýše 8 závodníků
e) krátký program a volná jízda sportovních dvojic – 5 minut – nejvýše 4 sportovní dvojice;
f) předepsaný/krátký tanec a volný tanec – 5 minut – nejvýše 5 tanečních párů;
g) krátký program skupin synchronizovaného bruslení – 1 minuta - každá skupina
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h) volná jízda skupin synchronizovaného bruslení – 1 minuta - každá skupina
Délka rozjížděk a počet startujících v rozjížďkách při soutěžích Poháru ČKS jsou pro danou sezónu
uvedeny v dokumentu Pravidla krasobruslení platná pro Českou republiku – Soutěžní kategorie,
věkové hranice, náplně programů a jejich hodnocení.

3.3. Srážky za pád v žákovských kategoriích
Pokud závodník/závodnice v kategorii žactva, mladšího žactva, nejmladšího žactva a nováčků
předvede v krátkém programu či volné jízdě dvojitého Axela či jakýkoli trojitý skok s pádem, nebude
technickým panelem srážka za pád udělena. Bonusy v žákovských kategoriích řeší dokument Pravidla
krasobruslení platná pro Českou republiku.

4. ANTIDOPINGOVÁ PRAVIDLA
Český krasobruslařský svaz přejímá v plném rozsahu do svých pravidel antidopingová pravidla
Mezinárodní bruslařské unie platná od 1. 1. 2021 obsažená v Com 2344 a antidopingové postupy a
procedury (testování) popsané v Com 2366. Oba dokumenty jsou vydány v souladu s pravidlem 139
obecných pravidel ISU (Mezinárodní bruslařské unie) a Světovým antidopingovým kodexem 2021.
Český krasobruslařský svaz dále přejímá v plném rozsahu do svých pravidel antidopingová pravidla
Antidopingového výboru České republiky platná od 1. 1. 2021 obsažená ve Směrnice pro kontrolu a
postih dopingu ve sportu v ČR. Všechny výše zmíněné dokumenty jsou publikovány na webu Českého
krasobruslařského svazu v sekci Pravidel: Anti-doping.

Tato antidopingová pravidla stejně jako pravidla Soutěží, jsou sportovními pravidly zaštiťujícími
podmínky, jimiž se ČKS řídí. Všichni sportovci tato pravidla akceptují jako podmínku své účasti
v soutěžích ČKS a jsou jimi vázaní. Tato antidopingová pravidla jsou ve své podstatě nesporná.
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