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Cílem projektu Bruslička, s jejíž organizací jsem započala na jaře roku 2007, byl  vznik
uceleného systému nepohárových soutěží. Vzhledem k tomu, že projekt Bruslička měl pokrýt
skutečně celé krasobruslařské pole s výjimkou soutěží pořádaných v rámci  Českého poháru
(pozn.:  je třeba si  uvědomit,  že  v této době ještě Pohár ČKS nefungoval;  tento vznikl  až
v sezóně 2010/2011 v návaznosti  na převzetí  projektu Bruslička Českým krasobruslařským
svazem),  byly kategorie od svého počátku děleny  na skupiny „A“ a „B“, když kritériem byla
zpočátku doba, po kterou se závodník věnuje krasobruslení,  následně pak povinné náplně.
Projekt  Bruslička  byl  realizován  v sezónách  2007/2008,  2008/2009  a  2009/2010  pod
patronací zakládajícího oddílu TJ Dvůr Králové nad Labem. 

Počínaje sezónou 2010/2011 byla tato myšlenka převzata Českým krasobruslařským
svazem pod názvem Pohár ČKS; nově stanovené náplně byly pro začínající bruslaře nebo pro
bruslaře,  kteří  mají  možnost  bruslit  vskutku „sezónně“   podstatně  obtížnější  ve  srovnání
s náplněmi původně danými (při vzniku projektu Bruslička), a proto část dětí se zájmem o
krasobruslení  ve své závodní  činnosti  ustala.  Dalším momentem, který přispěl  k obrození
myšlenky  projektu  Bruslička  bylo  to,  že  počínaje  sezónou  2013/2014  došlo  k vytvoření
jednotných kategorií  v kategoriích nováčci mladší a nováčci (bez rozdělení na „A“ a „B“). 

V návaznosti  na  výše  uvedené  se  oddíl  TJ  Dvůr  Králové  nad  Labem  v sezóně
2013/2014 rozhodl učinit nový běh projektu Bruslička. Vzhledem k tomu, že jsme nevěděli,
jak velký zájem o tento projekt bude, jsme vytvořili tři základní kategorie : Cvrček, Benjamín
a Kadet,  které pokryly  věkové kat.  od předzávodních dětí  až  po žactvo.  V této myšlence
budeme pokračovat i v sezóně 2014/2015 a tímto dokumentem se snažíme vysvětlit smysl
tohoto konání a naznačit adresáty, pro které je projekt určen. 

Cílovou skupinou projektu jsou :

- bruslaři, kteří se krasobruslení věnují kratší nebo méně intenzivní dobu než jejich
vrstevníci  soutěžící  v rámci  Českého  poháru,  příp.  Poháru  ČKS  (jistě  se  mnou
souhlasíte v tom, že je rozdíl, pokud sezóna trvá od října do února, tj. 5 měsíců
nebo od srpna do května, tj. 10 měsíců; stejně jako je rozdíl v tom, jestli má oddíl
možnost 2-4 tréninků v týdnu anebo dvojnásobek těchto).  

- bruslaři, kteří nedosahují takové výkonnosti (z jakýchkoliv důvodů), aby mohli ve
svých  programech  zařadit  prvky   požadované  pro  danou  kategorii  v soutěži
Poháru ČKS 

- bruslaři, kteří chtějí žít všestranným sportovním životem a  ne jen krasobruslením
a i  když by jim to podmínky v oddíle umožňovaly, nemají zájem trénovat tak často
jako ostatní.
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Nyní k jednotlivým kategoriím:

1a) – Kategorie Cvrček C1 

Tato kategorie je určena pro nejmladší krasobruslaře (ti, kteří věkem nedosahují věku nováčků ml. –
zpravidla předškolní děti). Programová náplň byla vytvořena tak, aby zahrnovala výběr ze základních
krasobruslařských prvků a dovedností a aby i zájemce o soutěž, který třeba i začíná, mohl alespoň
větší část předepsaných prvků do své jízdy zařadit.

Možnost soutěžit v této kategorii má každé dítě, které splňuje věkovou podmínku; pouze apelujeme
na trenéry závodníků, kteří dosahují výkonnosti o něco vyšší, aby zvážili  možnost startu takového
závodníka v kat. C2, což pravidla umožňují (viz. str. 1 pravidel). 

1b) – Kategorie Cvrček C2 

Tato kategorie je určena pro děti, které nedosahují takové výkonnosti, aby mohly konkurovat, resp.
měřit síly v Poháru ČKS v jednotných kategoriích nováčci mladší a nováčci. Programová náplň byla
vytvořena ve stejném duchu, jako v kat. C1 (viz. výše). 

Možnost soutěžit v této kategorii má každé dítě, které splňuje věkovou podmínku (nováček mladší +
nováček); pouze apelujeme na trenéry závodníků, kteří dosahují výkonnosti o něco vyšší, aby zvážili
možnost  startu  takového závodníka  v kat.  B1,  což  pravidla  umožňují,  jde-li  o  nováčka (viz.  str.  1
pravidel). 

2a) – Kategorie Benjamín B1

Tato kategorie je určena pro děti, které nedosahují takové výkonnosti, aby mohly konkurovat, resp.
měřit síly nejen v Poháru ČKS v kategorii žactvo nejmladší B, popř. žactvo mladší B (1. rokem), ale ani
v kat. Benjamín B2. Bude se zpravidla jednat o začínající bruslaře nebo bruslaře, kteří ještě nemají
správně zvládnutý  základní skluz a  většinu jednoduchých skoků. Programová náplň by tak měla
zahrnovat především ukázku správného bruslení a ze skoků max. kadeta, salchowa a toeloopa nebo
rittbergera (viz. str. 4 pravidel). Vzhledem k tomu, že se bude jednat o výkonnostně nejnižší kategorii
dětí ve věku 9-11 let, nebylo počítáno s případnou návazností na Pohár ČKS B, tak jak tomu je v kat.
B2.

2b) – Kategorie Benjamín B1

Tato  kategorie  je  určena  zejména  pro  děti,  jejichž  výkonnost  se  přibližuje  výkonnosti  závodníků
v Poháru ČKS v kategorii  žactvo nejmladší B, resp. žactvo mladší B (ti,  kteří tam jsou 1. rokem), a
proto byla  zvolena taková rámcová náplň,  vč.  délky  volné jízdy,  aby  si  závodník  mohl  vyzkoušet
v průběhu sezóny start v obou typech soutěžích a zvolit, jakou soutěž bude preferovat. 

3) – Kategorie Kadet A

Tato  kategorie  je  určena  zejména  pro  závodníky,  kteří  začali  s krasobruslením  později  nebo
závodníky, kteří nedosahují výkonnosti závodníků  v Poháru ČKS v kategorii žactvo mladší B (ti, kteří
tam jsou 2. rokem) a žactvo B,  a proto byla zvolena relativně jednoduchá náplň volné jízdy v této
kategorii  na  úrovni  Poháru  ČSK  nováčci  –  žactvo  nejmladší  B.  Pokud  závodník  dosahuje  vyšší
výkonnostní úrovně, než této základní, může soutěžit v rámci Poháru ČKS – žactvo ml. B, popřípadě
žactvo B. 
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Závěrem  bych chtěla popřát všem, kteří se projektu Bruslička 2014/2015 zúčastní,  hodně
sportovních  a  povzbuzujících  úspěchů,  díky  kterým  se  krasobruslení  zapíše  nadlouho  do
Vašich srdcí. 

Pořadatelům, kteří se rozhodnou učinit součástí své soutěže i soutěž, která bude zahrnovat
kategorie projektu Bruslička 2014/2015 tímto děkuji za spolupráci. Podotýkám, že bez klubů,
které jsou ochotny myšlenku projektu Bruslička podpořit pořádáním soutěží, by tato zůstala
nenaplněna. 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne  9. července 2014

JUDr. Michaela Koblasová
členka výboru Krasobruslařského klubu Dvůr Králové nad Labem z.s.
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