
      

Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem 

za podpory  

Města Dvora Králové nad Labem 

 

pořádá 

 

FINÁLE PROJEKTU BRUSLIČKA 
 

I. Všeobecná ustanovení 

 
Pořadatel:                 Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem 
 
Datum konání:           13. – 14. března 2020 
 
Místo konání:            Zimní stadion ve Dvoře Králové nad Labem  
 
Ředitel závodu:  JUDr. Michaela Koblasová, mob. 608 426 066, mail:  projekt-

bruslicka@seznam.cz 
 
Sekretář závodu:       Mgr. Helena Seitlová, mob. 737 474 446 
 
Přihlášky:            Jmenovité přihlášky s uvedením kategorie a data narození zašlete   

nejpozději do 6.3.2020 na mail: projekt-bruslicka@seznam.cz 
 
Akreditace:            Akreditace bude probíhat v prostorách Hankova domu ve Dvoře   Králové 

nad Labem, náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad Labem 

v pátek 13.3.2020 v čase 17.00 – 18.30 hodin.  
 

Startují:  V kategorii A1, C1, C2 (věk nováčci mladší), C2 (věk nováčci starší) 

závodníci, kteří se umístili v pořadí žebříčku projektu Bruslička  dané 

kategorie na 1. – 18. místě k termínu 1.3.2020. 

 

V kategorii B1 závodníci, kteří se umístili v pořadí žebříčku projektu 

Bruslička  dané kategorie na 1. – 20. místě k termínu 1.3.2020 + 5 

náhradníků; tito budou o možném startu vyrozuměni v případě, kdy se 

nepřihlásí všech 20 soutěžících.  

 

V kategorii A2 a B2  závodníci, kteří se umístili v pořadí žebříčku 

projektu Bruslička  dané kategorie na 1. – 8. místě k termínu  1.3.2020. 

 

V kategorii Z1, Z2 a Z3  závodníci, kteří se umístili v pořadí žebříčku 

projektu Bruslička  dané kategorie na 1. – 8. místě k termínu 1.3.2020. 

 

V kategorii žačky nejmladší a žačky mladší  závodnice, které se 

umístily v pořadí žebříčku klubových soutěží  dané kategorie na 1. – 18. 

místě k termínu 1.3.2020 + 5 náhradníků; tito budou o možném startu 

vyrozuměni v případě, kdy se nepřihlásí všech 18 soutěžících.  
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V kategorii žačky a juniorky  závodnice, které se umístily v pořadí 

žebříčku klubových soutěží  dané kategorie na 1. – 8. místě k termínu 

1.3.2020. 

 

V kategorii žáci nejmladší a žáci závodnici, které se umístili v pořadí 

žebříčku klubových soutěží  dané kategorie na 1. – 8. místě k termínu 

1.3.2020. 

 

V kategorii sportovních dvojic a tanců na ledě (děti do 15ti let) 

startují všichni zájemci o soutěž. Start v párových disciplínách není 

podmíněn umístěním v žebříčku projektu Bruslička.  

 

Bonusové karty :  Členové pořádajícího klubu mají možnost udělit svým členům, kteří se 

do finálové soutěže neprobojují tzv. bonusovou kartu, která jim umožní 

start v soutěži. Tito soutěžící budou při losování zařazeni do první 

rozjížďky. 

 

Náhradníci:  Posledním možným soutěžním dnem pro započítání výsledků do Finále 

projektu Bruslička je 1.3.2020. Po tomto datu bude aktualizován  

žebříček, který bude do 3.3.2020 uveřejněn na webových stránkách 

www.projekt-bruslicka.cz  a dále https://krasozavody.webnode.cz/.  Pro 

kategorii C2 je veden jeden žebříček, přičemž v průběhu sezóny budou 

barevně označeni ti, kteří spadají do kat. C2 (mladší) tak, aby bylo 

možné k 1.3.2020 uveřejnit seznam C2 (mladší) – 1.-18. a C2 (starší) – 

1. – 18.  

 

Soutěžní programy:  Volná jízda jednotlivci, volná jízda SD a volný tanec TP. 

 

Hudební doprovod: Hudbu ve formátu mp3 zašlou vysílající kluby nejpozději do 8.3.2020  

elektronicky na e-mailovou adresu: finale.bruslicka@seznam.cz, a to 

vždy soubor pojmenovaný jménem závodníka a kategorií. Při akreditaci 

každý závodník odevzdá hudební doprovod nahraný na CD.  

 

Hodnocení: Soutěž bude hodnocena OBO systémem hodnocení (účast 5ti bodujících 

rozhodčích).  Seznam nominovaných rozhodčích bude uveřejněn na webu 

www.projekt-bruslicka.cz  a dále https://krasozavody.webnode.cz/ do 6.3.2020. 

 

Výsledné pořadí: Bude stanoveno podle výsledku soutěže a bude vyhlášen vítěz Finále 

projektu Bruslička v kategorii A1, A2, B1, B2, C1, C2 mladší, C2 starší, 

Z1, Z2, Z3, Sportovní dvojice, Taneční páry, vítěz Finále klubových 

soutěží v kategorii žačky nejmladší, žáci nejmladší, žačky mladší, žáčky, 

žáci a juniorky.  

 

Ubytování:  Požadavky na ubytování sdělte od 1.2.2020 do 8.3.2020 Mgr. Zuzaně Bártové, e-

mail: Zuzkabartova@seznam.cz; telefon: 605889850. Pro účastníky je 

rezervována kapacita v hotelích a penzionech ve Dvoře Králové nad Labem a 

jeho okolí; ceny a podmínky ubytování Vám pověřený pracovník klubu Mgr. 

Zuzana Bártová sdělí obratem. 
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Soutěžící platí startovné ve výši 300 Kč a nejsou jim propláceny žádné náklady (jedná se o 

soutěž, která není žádným způsobem podporována Českým krasobruslařským svazem ani 

jiným partnerem). Startovné se platí při akreditaci závodníků v hotovosti. 
                                  
                                       

II. Technická ustanovení: 

 

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel krasobruslení, Pravidel projektu 

Bruslička a ustanovení tohoto rozpisu.  Náplně programů kategorií 

žačky nejmladší – žáci nejmladší – žačky mladší – žačky – žáci – 

juniorky  je shodná s náplní  Poháru ČKS. 

 

Startují:                       Všichni přihlášení, jejichž účast bude potvrzena pořadatelem.   

 

III. Program soutěže - předběžný 
 

Pátek 13. března 2020 
 
 

 17.00  –  18.30 Akreditace všech účastníků 

   18.45  –  20.45  Společenský večer spojený s losováním 

 
místo konání :    Hankův dům, městské kulturní zařízení, náměstí Václava Hanky 299, Dvůr Králové nad  Labem, 544 01; 

https://hankuv-dum.cz/ 

 

Sobota 14. března 2020 
 

III. Časový program - předběžný 
 

 7.00  –  8.00 Začátečníci Z3 + Z2 + Z1 

 8.00  –  9.00 Cvrček C1 

       9.00 – 10.15  Cvrček C2 mladší 

 10.15 – 11.30 Cvrček C2 starší 

 11.30 – 11.50 Žáci nejmladší + Žáci 

 12.25 – 12.45 Sportovní dvojice, tance na ledě 

     12.45 -  14.00 Benjamín B1 

     14.00 – 14.30  Benjamín B2 

 14.30 – 15.45 Nejmladší žačky  

 15.45 – 16.45 Mladší žačky 

 16.45 – 18.15 Kadet A1 + Kadet A2  

 18.15 – 18.55 Žačky    

     18.55 – 19.20  Juniorky 

 

Vyhlášení všech kategorií  proběhne na ledové ploše nejdéle do 150 minut po skončení té které 
kategorie. Přesný čas vyhlášení bude uveden v programu, který obdrží při společenském večeru. 
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