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SOUTĚŽNÍ KATEGORIE, VĚKOVÉ HRANICE,
NÁPLNĚ PROGRAMŮ A JEJICH HODNOCENÍ

Platnost od 1. 9. 2019
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Verze

Poznámka

1.1

Upraveny věkové hranice pro sezónu 6. 7. 2014
2014/2015
Doplnění možnosti vokálního doprovodu pro
všechny věkové kategorie
Náplně programů a jejich hodnocení
30. 6. 2015
7. 9. 2015
Upraveny věkové hranice pro sezónu 31. 8. 2015
2015/2016
Provedeny úpravy na základě požadavků 18. 9. 2015
vyplývajících s diskuse na seminářích ČKS
dne 6. 9. 2015
Provedeny úpravy věkových hranic a 28. 6. 2016
kategorií pro sezónu 2016/2017; prostupnost
pohárových soutěží a sankce
Úpravy a změny na základě změn Pravidel 29. 6. 2016
ISU, změna délky volné jízdy nejmladších
žáků, změna náplně volné jízdy kategorii
Nováčci, sjednocení srážek u mladších
kategorií
Úpravy počtu soutěžích v jedné rozjížďce (na 25. 8. 2016
základě změn provedených v dokumentaci
ISU)
Srážky pro OBO systém hodnocení byly 21. 9. 2016
vyděleny do samostatného dokumentu
Provedeny úpravy věkových hranic a 27. 6. 2017
kategorií pro sezónu 2017/2018
Úpravy a změny na základě změn Pravidel 27. 6. 2017
ISU, návrhů odborných komisí ČKS
Provedeny úpravy věkových hranic a 29.6.2018
kategorií pro sezónu 2018/2019
Úpravy a změny na základě změn Pravidel 29.6.2018
ISU, návrhů odborných komisí ČKS
Doplnění – párové bruslení, délky rozjížděk, 20.11.2018
bonusy pro žákovské kategorie
Úpravy a změny na základě změn Pravidel 29.6.2019
ISU, návrhů odborných komisí ČKS
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1.6

1.7

1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

1.15

Datum

Úpravy a změny na základě úprav Pravidel 31.8.2019
ISU, doplnění tanců, úpravy věků, úpravy
názvů kategorií SD, TP, SB
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SOUTĚŽNÍ KATEGORIE A JEJICH VĚKOVÉ ROZDĚLENÍ
V krasobruslařských soutěžích mohou startovat závodníci a závodnice, kteří nejpozději
do 30. června před sezónou 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.

VĚKOVÉ HRANICE
Rozmezí dat narození pro sezónu 2019 / 2020 (data platí včetně). Požadované
testy vyplývají z organizační směrnice pro plnění testů výkonnosti .

Dolní VH
ostatní

Minimální
Minimální
požadavek na
požadavek na
splnění testu pro splnění testu
možnost startu
pro možnost
na soutěžích
startu na MČR,
Českého poháru
PČR

SÓLO

Horní VH

Dolní VH ISU

Senioři

bez omezení

před 30.6.2004

8 (bílá)

8 (zelená)

Junioři

po 1. 7. 2000

před 30.6.2006

7 (bílá)

7 (zelená)

Žactvo

po 1. 7. 2004

před 30.6.2009

6 (bílá)

6 (zelená)

Žactvo mladší

po 1. 7. 2007

před 30.6.2009

5 (bílá)

5 (zelená)

Žactvo nejmladší

po 1. 7. 2009

před 30.6.2011

4 (bílá)

4 (zelená)

Nováčci chlapci

po 1. 7. 2011

před 30.6.2013

Nováčci starší dívky

po 1. 7. 2011

před 30.6.2012

Nováčci mladší dívky

po 1. 7. 2012

před 30.6.2013

Adult, A, B

bez omezení

před 30.6.2004

Minimální
požadavek na
splnění testu pro
možnost startu
na soutěžích
Českého poháru

Minimální
požadavek na
splnění testu
pro možnost
startu na MČR,
PČR

SPORTOVNÍ
DVOJICE

Horní VH

Dolní VH ISU

Senioři

bez omezení

před 30.6.2004

8 (bílá)

8 (zelená)

před 30.6.2006
oba

7 (bílá)

7 (zelená)

před 30.6.2009
oba

6 (bílá)

6 (zelená)

bez omezení

dle věku
partnera/partnerky
(bílá)

dle věku
partnera/partnerky
(zelená)

Junioři

Advanced Novice

Basic Novice

po 1. 7. 2000
ženy
po 1. 7. 1998
muži
po 1. 7. 2004
ženy
po 1. 7. 2002
muži
po 1. 7. 2007
ženy
po 1. 7. 2007
muži

Dolní VH
ostatní
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Dolní VH
ostatní

Minimální
požadavek na
splnění testu
pro možnost
startu na
soutěžích
Českého
poháru

Minimální
požadavek na
splnění testu pro
možnost startu
na MČR, PČR

TANEČNÍ PÁRY

Horní VH

Dolní VH ISU

Senioři

bez omezení

před 30.6.2004

8 (bílá)

8 (zelená)

před 30.6.2006
oba

7 (bílá)

7 (zelená)

před 30.6.2009
oba

6 (bílá)

6 (zelená)

Junioři

Advanced Novice

po 1. 7. 2000
ženy
po 1. 7. 1998
muži
po 1. 7. 2004
ženy
po 1. 7. 2002
muži

Intermediate Novice

po 1. 7. 2004
oba

bez omezení

dle věku
partnera/partnerky
(bílá)

dle věku
partnera/partnerky
(zelená)

Basic Novice

po 1. 7. 2007
ženy
po 1. 7. 2007
muži

bez omezení

dle věku
partnera/partnerky
(bílá)

dle věku
partnera/partnerky
(zelená)

SKUPINY
SYNCHR.
BRUSLENÍ

Horní VH

Dolní VH ISU

Senioři

bez omezení

před 30.6.2004

Junioři

po 1.7.2000

před 30.6.2006

po 1.7.2004

před 30.6.2009

po 1.7.2004

před 30.6.2009

Advanced Novice
(žactvo pokročilé
úrovně)
Basic Novice
(žactvo základní
úrovně)
Žactvo mladší
(Juvenile)
Žactvo nejmladší
(Pre-Juvenile)
Mixed Age

Adult

Dolní VH
ostatní

po 1.7.2007

před 30.6.2013

po 1.7.2009

před 30.6.2013

bez omezení

bez omezení

bez omezení

před 30.6.2001,
ale 75% týmu
musí být
narozeno před
30.6.1998
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SYSTÉM POHÁROVÝCH SOUTĚŽÍ
Český pohár:

startují pouze soutěžící, kteří/které mají splněný test výkonnosti
své věkové kategorie (splněno na bílou nebo zelenou barvu);
tento požadavek neplatí pro kategorii nováčci chlapci, nováčci
starší dívky a nováčci mladší dívky

Pohár ČKS:

start není podmíněn splněným testem výkonnosti (tzn. mohou
startovat soutěžící se splněným testem své věkové kategorie i ti/ty,
kteří/které test výkonnosti své věkové kategorie nesplnili/nesplnily)

Pohár ČKS – Adult A:
start není podmíněn splněným testem výkonnosti (tzn., mohou
startovat soutěžící se splněným testem své věkové kategorie či
vyšším i ti/ty, kteří/které test výkonnosti své věkové kategorie
nesplnili/nesplnily)
Pohár ČKS – Adult B:
start není podmíněn splněným testem výkonnosti, ale při startu
soutěžícího/soutěžící s testem, startují pouze soutěžící, kteří/které
nemají splněný test výkonnosti vyšší než č. 4, a to na jakoukoliv
barvu (tzn. soutěžící, který/která splnil/a, a to i kdykoliv v minulosti,
test výkonnosti číslo 5, 6, 7, 8 a/nebo 9 na bílou, žlutou nebo
zelenou barvu může startovat pouze v Poháru ČKS – Adult A,
ostatní soutěžící si mohou vybrat mezi Adult A a Adult B)

V sezóně 2019/20 je povolen střídavý start ve stejné kategorii v soutěžích
Českého poháru a Poháru ČKS.
Závodníci startující v jednom z pohárů se mohou zúčastnit max. 2. závodů
v druhém poháru.
Závodníci z Českého poháru se mohou účastnit max. 2 závodů Poháru ČKS.
Závodníci, kteří se rozhodnou startovat v poháru ČKS mohou se zúčastnit max. 2
závodů ČP
Maximální celkový počet soutěží za jednu pohárovou sezónu je dvanáct (12).
Pokud sportovec / sportovkyně poruší pravidla možné účasti v pohárových soutěžích,
bude mu / jí odebráno 25% z celkového počtu dosud získaných bodů v žebříčku
každého typu pohárové série, ve které figuruje.
Ve všech kategoriích jsou programy předváděny na instrumentální nebo vokální hudbu.
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Klikněte na následující odkazy pro:
- Náplně sólové bruslení - Český pohár
- Náplně sólové bruslení + kategorie Adult - Pohár ČKS
- Náplně párové bruslení
- Náplně tance na ledě
- Náplně synchronizované bruslení
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