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Communication No. 1878 
 

Uniformy / soutěžní oblečení 
(Aktualizuje a nahrazuje ISU Communication No. 1625) 

 

A. Označení  
Pravidlo 102, odstavec 6 ve znění přijatém na kongresu ISU konaném v Dublinu 2014 ISU  (v 

podtržených částech textu jsou uvedeny změny přijaté na uvedeném kongresu ISU):  

 

Citováno: 

a) Během všech krasobruslařských mistrovských soutěží (šampionátů) ISU, soutěží ISU a 

všech ostatních krasobruslařských soutěží pořádaných pod záštitou ISU mohou 

závodníci, činovníci týmů, trenéři a osoby zajišťující služby prezentovat ve spojení se 

svou osobou a na svém oblečení své vlastní jméno a název a / nebo logo své vlastní 

členské federace ISU a / nebo oficiální zkratku své vlastní členské federace ISU 

znázorněné písmeny v maximální výšce 15 cm. Dále mohou výše uvedení prezentovat 

ve spojení se svou osobou a na svém oblečení ne více než čtyři reklamní označení, 

registrovaná označení, loga nebo jiné rozlišovací znaky (dále jen „označení“) za 

předpokladu, že jsou důstojné a každý/é  o velikosti maximálně šedesáti (60) 

čtverečních centimetrů a neodkazují na tabákové výrobky a alkohol, jestliže se 

pohybují mimo ledovou plochu včetně prostoru „kiss and cry“, prostoru určeném pro 

televizní rozhovory, během oficiální rozjížďky před soutěžním vystoupením a během 

tréninků. Může být také zobrazeno jedno označení dodavatele oblečení, pokud není 

větší než třicet (30) čtverečních centimetrů. Nejsou povolena žádná označení na 

botách a bruslích s výjimkou jména výrobce bot uvedeném na podpatku boty o 

velikosti ne větší než deset (10) čtverečních centimetrů a jedné vyryté identifikace 

výrobce o velikosti ne větší než dvacet (20) čtverečních centimetrů uvedené na každé 

brusli a každém chrániči bruslí (ustanovení týkající se bot a bruslí budou platná od 1. 

července 2015). Označení mohou být činovníky přeměřena, aby mohlo být zjištěno, 

zda mají povolené rozměry. Toto přeměření probíhá za stavu aktuální prezentace na 

oblečení / bruslích / botách daného jedince. 

Během soutěžního vystoupení, exhibice na konci soutěže a během předávání medailí 

nejsou povolena žádná označení na oblečení bruslařů, s výjimkou výše uvedených 

označení na botách a bruslích. Na kostýmu bruslařů však může být uvedeno vlastní 

jméno bruslaře / bruslařky a název jeho / její  vlastní členské federace ISU a / nebo 

logo jeho / její vlastní členské federace ISU a / nebo oficiální zkratku jeho / její  

vlastní členské federace ISU. 

V jiných prostorech mimo led jsou povolena další označení bez omezení týkající se 

velikosti. Takováto další označení však musí být autorizována příslušnou členskou 

federací. 

 

b) Týká se rychlobruslení a short tracku. 

 

 

Tímto je objasněno, že povolená prezentace jména bruslaře / bruslařky a / nebo logo jeho / její 

vlastní členské federace ISU a / nebo oficiální zkratka jeho / její  vlastní členské federace ISU 

se nezapočítávají do povoleného maximálního počtu a povolené maximální velikosti označení 

specifikovaných ve výše uvedeném pravidlu.  
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B. Týká se rychlobruslení a short tracku  

 

C. Prosazování Pravidla 102, odstavec 6 – Reklamní označení / registrovaná označení 

výrobce  

Uniformy / oblečení bruslařů  
Jak již bylo prezentováno v předešlých Communicationech ISU (1428, 1452 a 1514, 1625), 

ISU Council  tímto znovu zdůrazňuje, že členské federace jsou odpovědné za to, že zajistí to, 

že jejich bruslaři / bruslařky budou dodržovat pravidla ISU týkající  se reklamních označení 

definovaných Pravidlem 102, odstavcem 6. Council rozhodl, že nedodržení Pravidla 102, 

odstavce 6 bude mít níže uvedené následky:  

 

a) Jestliže nedodržování tohoto pravidla bude odhaleno v místě konání soutěže před startem 

nebo mezi jednotlivými částmi soutěže, příslušný/á/í bruslař/ka/i bude / budou smět 

startovat nebo pokračovat v soutěži (včetně tréninků) pouze v případě, že dojde k 

odstranění příčiny nedodržení pravidla, např. zakrytím daných reklamních označení / 

registrovaných označení výrobce páskou nebo změnou uniformy / oblečení. Příslušné 

rozhodnutí bude učiněno reprezentantem ISU (v případě šampionátů ISU) nebo zástupcem 

technického výboru (v případě světových pohárů ISU) nebo vrchní/m rozhodčí/m 

v případě mezinárodních soutěží.  

 

b) V případě usvědčení o nedodržení pravidla, nezávisle na tom, zda bruslař/ka smí dle výše 

uvedeného znění a) soutěžit, členská federace dotyčného bruslaře / dotyčné bruslařky 

obdrží varování a bude jí udělena pokuta v částce 1 000 švýcarských franků za každého 

bruslaře / každou bruslařku. 

 

c) Bruslařům / bruslařkám členských federací, kteří / které podléhají výše uvedenému 

odstavci b), nebude povoleno zúčastnit se následujících soutěží ISU nebo mezinárodních 

soutěží, dokud  se reprezentant ISU (v případě šampionátů ISU) nebo zástupce technického 

výboru (v případě světových pohárů ISU) nebo vrchní rozhodčí mezinárodních soutěží 

vyplňující tuto funkci na takové následné soutěži / takových následných soutěžích 

nepřesvědčí o tom, že uniforma / oblečení bruslaře / bruslařky / bruslařů odpovídá 

obecným pravidlům ISU a Communicationům ISU.  

 

 

D. Týká se rychlobruslení a short tracku  

 


