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SOUTĚŽNÍ KATEGORIE A JEJICH VĚKOVÉ ROZDĚLENÍ 

 
 

1. SKUPINA BRUSLIČKA – C1 + C2  – „CVRČEK“ 

 

Kategorie C1 a C2 jsou rozděleny dle věku:  

 

• SKUPINA BRUSLIČKA – C1 – „CVRČEK“ – přípravka (děti, které v dané 

sezóně nedosáhnou věku nováčků ml.) 

 

• SKUPINA BRUSLIČKA – C2 – „CVRČEK“ – děti, které by jinak dle pravidel 

krasobruslení závodily v kat. nováčci ml. + nováčci; v kat. C2 mohou startovat i 

závodníci mladší, kteří svým věkem spadají do kategorie C1.  

 

2. SKUPINA BRUSLIČKA – B1 + B2  - „BENJAMÍN“  

 

Kategorie B1 a B2  jsou rozděleny dle výkonnosti, resp. náplně programů: 

 

Obě kategorie (B1  + B2)  jsou pro  závodníky, kteří svým věkem patří do kategorie : 

 

- žactvo nejmladší  

- žactvo mladší – zde však jen  ti, kteří jsou v kategorii  žactvo mladší 1. rokem. 

 

V této kategorii mohou startovat i závodníci mladší, kteří svým věkem spadají do kategorie 

nováčci (nikoliv již do kat. nováčci mladší a přípravka).   

 

3. SKUPINA BRUSLIČKA – A1 + A2  – „KADET“ 

 

Kategorie A1 a A2 jsou rozděleny dle věku:  

 

• SKUPINA BRUSLIČKA – A1  – KADET ML. - žactvo mladší 2. rokem + žactvo 

 

• SKUPINA BRUSLIČKA – A2  – KADET ST. – juniorky + junioři 

 

V těchto kategoriích mohou startovat i závodníci mladší (spodní hranice věku u A1 je 10 let a 

u A2 je 14 let; tohoto věku musí závodník dosáhnout před začátkem sezóny, tj. k 30.6. daného 

roku).   

 

4. SKUPINA BRUSLIČKA – Tance na ledě (děti do 15ti let) 

 

• SKUPINA TP/D: jednotná skupina pro zájemce o soutěž (podmínkou je věkové 

rozmezí od nováčků mladších až po žactvo) a dále to, že se musí jednat o pár smíšený 

(chlapec a děvče). V případě, že se do soutěže přihlásí více párů, může pořadatel 

rozdělit tuto jednotnou kategorii dle věku na TP/do 10ti let (nováčci ml. – nováčci – 

žactvo nejmladší) a TP/do 15ti let (žactvo mladší + žactvo).  

 

Pozn.: věkové rozdělení je shodné s platnými Pravidly krasobruslení, pokud jde o 

jednotlivé kategorie (nováčci, nováčci ml., atd.), tj. rozhraním je vždy 1. červenec daného 

roku (nikoliv 1. leden). Tam, kde se hovoří o nováčcích mladších, nováčcích, žactvu 
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nejmladším, apod., se vždy míní kategorie a jejich věkové rozmezí dle platných Pravidel 

krasobruslení.  

 

PRAVIDLA SOUTĚŽÍ PROJEKTU BRUSLIČKA 

 
 

Soutěže projektu Bruslička jsou předstupněm  kategorií vyžadujících vyšší výkonnost 

(Českého poháru a Poháru ČKS).  Jedná se o ucelený systém soutěží pro zájemce, kteří 

nedosahují takové výkonnosti, aby se mohli účastnit výše zmíněných soutěží, ale přesto chtějí 

bruslit a soutěžit, což je přirozená vlastnost většiny dětí. Cílem tohoto projektu není 

konkurovat soutěžím ČP ani Poháru ČKS, nýbrž vytvořit koncepčně jednotný prostor pro 

soutěže srovnatelný s ČP a Pohárem ČKS (pravidla, díky kterým mohou zájemci o 

krasobruslení na nejnižší úrovni předvádět programy na hudební doprovod a ne  pouze 

jednotlivé prvky v kategorii přípravka).  

 

Organizační směrnice a další instrukce  uveřejňované na oficiálních stránkách Českého 

krasobruslařského svazu ohledně pořádání krasobruslařských soutěží se použijí přiměřeně i na 

soutěže pořádané v rámci projektu Bruslička. Rovněž se přiměřeně použijí výkladová pravidla 

pro definice jednotlivých krasobruslařských prvků. 

 

Rozhodcovský sbor musí sestávat min. ze tří rozhodčích (vrchní rozhodčí může být zároveň 

bodujícím rozhodčím), kteří jsou jako rozhodčí uvedeni v platném (aktuálním) seznamu 

rozhodčích vedených ČKS.   Pokud jde o rozhodování tanců na ledě, pak s ohledem na 

omezené množství rozhodčích pro tuto kategorii v České republice, se pro soutěže projektu 

Bruslička povoluje, aby tuto kategorii rozhodovali rozhodčí, kteří tuto specializaci nemají.    

 

Všechny soutěže jsou smíšené (v té které kategorii mohou startovat děvčata i chlapci 

dohromady). Soutěžící nemusí mít vystaven registrační průkaz ČKS, při prezentaci předloží 

jiný průkaz pro ověření totožnosti. Věkové výjimky nejsou povoleny. Rozjížďky jsou v délce 

trvání 4 minuty.  

 

Výsledky soutěží je nutno zaslat do 48 hodin na adresu: projekt-bruslička@seznam.cz a 

budou následně uveřejněny na oficiálních webových stránkách projektu: www.projekt-

bruslicka.estranky.cz.  

 

Vedoucí projektu Bruslička: JUDr. Michaela Koblasová, mob. 608 426 066, mail:  projekt-

bruslicka@seznam.cz.  

 

Hodnocení :  

 

- ISU hodnocení (vč. kamerového systému, popřípadě zjednodušený systém – bez 

kamerového systému)  

- OBO hodnocení  

 

Volbu systému hodnocení činí pořadatel a je povinen jej uvést v rozpisu soutěže.  

 

 V systému  ISU jsou hodnoceny pouze následující programové komponenty:  

1. Bruslařské dovednosti  

2. Předvedení/Provedení  

3. Interpretace 

 

mailto:projekt-bruslička@seznam.cz
http://www.projekt-bruslicka.estranky.cz/
http://www.projekt-bruslicka.estranky.cz/
mailto:projekt-bruslicka@seznam.cz
mailto:projekt-bruslicka@seznam.cz
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Nejvyšší dosažitelná úroveň obtížnosti bude vždy uvedena v rozpise soutěže, stejně jako 

faktor pro programové komponenty.  

 

 

NÁPLNĚ PROGRAMŮ A JEJICH HODNOCENÍ 
 

1. SKUPINA BRUSLIČKA – C1  – „CVRČEK“ 

 
VOLNÁ JÍZDA – MAX. DÉLKA 1:30 MIN. 

 

➢ stromeček vpřed od středového kruhu až k brankovišti nebo od brankoviště ke středovému 

kruhu 

➢ překládání vpřed po osmě, tj. na obě strany (min. 5 překladů na každou stranu) 

➢ oblouk vpřed ven min.  4x (na každou nohu min. 2x) 

➢ vozík na jedné noze nebo čáp 

➢ choreografická sekvence,  která musí  obsahovat nejméně jednu spirálovou polohu s výdrží 

minimálně 3 sekundy  (pozn.: ke splnění prvku stačí jedna holubička s výdrží min. 3 sekundy) 

➢ Vzpřímená pirueta v 1 poloze bez změny nohy   

 

2. SKUPINA BRUSLIČKA – C2  – „CVRČEK“ 

 
VOLNÁ JÍZDA – MAX. DÉLKA 2:00  MIN.  

 
➢ překládání vpřed na obě strany po osmě - min. 4 překlady na každou stranu 

➢ překládání vzad na obě strany po osmě - min. 4 překlady na každou stranu 

➢ valčíkové trojky na obě strany – min. 3 po sobě následující na každou stranu 

➢ kadet 

➢ choreografická sekvence,  která musí  obsahovat nejméně jednu spirálovou polohu s 

výdrží minimálně 3 sekundy (pozn.: ke splnění prvku stačí jedna holubička s výdrží min. 3 sekundy) 

➢ salchow (1S) 

➢ Vzpřímená pirueta v 1 poloze bez změny nohy   

 
3. SKUPINA BRUSLIČKA – B1   – „BENJAMÍN“  

 
VOLNÁ JÍZDA – MAX. DÉLKA 2:00 MIN. 

 
➢ salchow (1S) 

➢ toeloop (1T) 

➢ rittberger  (1Lo) 

➢ Vzpřímená pirueta v 1 poloze bez změny nohy   

➢ Nízká pierueta v 1 poloze bez změny nohy 

➢ maximálně jedna kroková sekvence, která musí pokrývat minimálně 2/3 ledové plochy. 

 
4. SKUPINA BRUSLIČKA – B2   – „BENJAMÍN“  

 
VOLNÁ JÍZDA – MAX. DÉLKA 2:30 MIN. 

 
➢ maximálně 4 skokové prvky (s max. 1 obratem), v rámci kterých může být předvedena 

maximálně 1 kombinace skoků (kombinace může obsahovat maximálně 2 skoky).  Každý 

skok zařazen sólově jen jednou a může být opakován pouze jednou v kombinaci. 

➢ maximálně 2 piruety a to: 
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a. Pirueta v 1 poloze bez změny nohy (vzpřímená, zakloněná, ve váze, nízká)  

b. Kombinovaná pirueta se změnou pozice a bez změny nohy. Všechny polohy pouze 

základní, bez obtížných nebo jiných variant. 

➢ maximálně jedna kroková sekvence  plně využívající ledovou plochu.  

 
5. SKUPINA BRUSLIČKA – A1  – „KADET ml.“ 

 
VOLNÁ JÍZDA – MAX. DÉLKA 2:30 MIN.  

 

➢ maximálně 4 skokové prvky (s max. 1,5 obratem), v rámci kterých mohou být 

předvedeny maximálně 2 kombinace skoků (kombinace může obsahovat maximálně 2 

skoky).   Každý skok zařazen sólově jen jednou a může být opakován pouze jednou 

v kombinaci. 

➢ maximálně 2 piruety a to: 

a. Pirueta v 1 poloze bez změny nohy (vzpřímená, zakloněná, ve váze, nízká). 

Všechny polohy pouze základní, bez obtížných nebo jiných variant.  

b. Druhá pirueta je libovolná, jediným omezením je to, že musí být odlišná (tzn. 

musí mít odlišnou zkratku) od piruety předvedené ve volné jízdě podle výše 

uvedené specifikace a.) 

➢ maximálně jedna kroková sekvence  plně využívající ledovou plochu.  

 
6. SKUPINA BRUSLIČKA – A2  – „KADET st.“ 

 
VOLNÁ JÍZDA – MAX. DÉLKA 2:30 MIN.  

 

➢ maximálně 6 skokových prvků, v rámci kterých mohou být předvedeny maximálně 2 

kombinace skoků (kombinace může obsahovat maximálně 2 skoky).  

➢ maximálně 2 různé piruety  

➢ maximálně jedna kroková sekvence  plně využívající ledovou plochu.  

 

Stupeň obtížnosti skoků a piruet není omezen.  

 

7. SKUPINA BRUSLIČKA – TANCE NA LEDĚ (DĚTI) 

 
VOLNÝ TANEC – MAX. DÉLKA 2:30 MIN.  

 

➢ maximálně  jeden  STw (Synch Twizzle) 

➢ maximálně jedna kroková sekvence    

➢ maximálně jedna  ChSp (pirueta)  

 

Ohledně tanců na ledě může dojít i po 1.7.2018  ke změnám v náplni programu (nikoliv v délce 

programu), přičemž nejzazší termín pro konečnou podobu pravidel je 30.9.2018.   

 

  

  

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 17. května 2018 

 

      JUDr. Michaela Koblasová 

 

 


