
              TJ KRALUPY NAD VLTAVOU 

        ODDÍL  

              KRASOBRUSLENÍ 

                                   pořádá 
     

        XLVI. ročník  ,,  KRALUPSKÁ  KLIČKA “ 

 
                                   25.2.2023 

                           
Závod se koná v rámci Klubové soutěže, Projektu Bruslička a jako mezioddílový závod 
 

                                                             
     
1.Všeobecná ustanovení: 

 

Pořadatel   : TJ  Kralupy nad Vltavou - oddíl krasobruslení  
 

Datum konání  : 25.2.2023 
 

Místo konání  : Zimní stadion Kralupy nad Vltavou 

 

Ředitel závodu : ak.soch Josef  Majrych, Otvovice č.57, 273 27 

      e- mail : majrychjosef@seznam.cz 

                                      tel : 602 760 435  

 

Sekretář závodu :  Simona Majrychová 

                                              e- mail : simonamajrychova@seznam.cz  

   tel :608 240 234 

 

Přihlášky  : Jmenovité přihlášky s datem narození, registračním číslem a dané                                   

kategorie zašlete nejpozději do 16.2.2023 prostřednictvím  vysílajícího 

oddílu na adresu sekretáře závodu 

                                     

  

Startovné                    : 400,- Kč  Přípravka 

                                     600,- Kč   Ostatní kategorie  

  

                                     Startovné pošlete  do 18.2.2023 na č. účtu : 6122994389/0800 

                                     do zprávy pro příjemce napište :   Jméno vysílajícího oddílu 

                                     Startovné je nevratné.  

                                     

                                   
Úhrada nákladů :          Pozvaným rozhodčím a funkcionářům dle směrnic platných pro ČKS .  

                                     Závodníci startují na vlastní náklady. 

 

Ubytování :     nezajišťujeme 

mailto:majrychjosef@seznam.cz


 

2.Technická ustanovení :   
Soutěže se řídí Pravidly krasobruslení platnými pro sportovní sezonu 2022/2023,dále ustanovením 

tohoto rozpisu a pravidel Projektu Bruslička.  

  
 

Účast v soutěži:  
Závodníci, jejichž přihláška byla potvrzena pořadatelem. Při vyšším počtu přihlášených závodníků si 

pořadatel vyhrazuje právo na upravit počet startujících. Proto je přihlašujte v tom pořadí, v jakém 

chcete, aby startovali.V případě malého počtu přihlášených závodníků (3) do některé vypsaném 

kategorie si pořadatel vyhrazuje právo tuto kategorii zrušit.  

 

Podmínka účasti: 

 Platný registrační průkaz, za platnost lékařské prohlídky závodníka  zodpovídá   

vysílající oddíl. U kategorie- přípravka – stačí pouze zdravotní průkaz pojišťovny. 

 

 

Závodní program: PROJEKT BRUSLIČKA 
 

Nováčci mladší     C 

Nováčci mladší     B 

Nováčci starší       C 

Nováčci starší       B 

Žačky nejmladší   C 

Žačky nejmladší   B 

Žačky mladší        B   

Žačky                    C 

Žačky                    B 

Juniorky               B 

Adult                     A 

Adult                     B 

  

 

Mezioddílový závod / přípravky  

          

Přípravka mini  - po 1.7.2016 a mladší 

Od modré čáry k modré čáře – stromeček, čáp, buřtíky vpřed, vozíček na dvou nohách  

 

 

Přípravka střední – po 1.7.2014 - 30.6.2016 

 Od  brankoviště              – STROMEČEK k modré čáře, navazuje VÁHA VPŘED k druhé modré čáře    

 Od modré čáry                - BUŘTÍKY VZAD   k modré čáře 

 Od modré čáry                - VOZÍČEK na II nohách ( BOBÍK) k modré čáře 

                                           PŘEKLÁDÁNÍ VPŘED  1 kolo  

                                           BRZDA 

       

 

Hodnocení                  :   veřejné, OBO systém 

 

 

Hudební doprovod    :   CD i náhradní CD,případně USB flash 

                                       se zřetelným označením  jména závodníka, oddílu, 

   

 



Námitky                    :  Lze podat podle soutěžního a přestupního řádu řediteli závodu, 

nejpozději do 15 minut po skončení příslušné části soutěže  s 

  vkladem1000,- Kč. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch  

                                     pořadatele. 

 

Prezentace          :      Prezentace končí 1 hodinu před závodem příslušné kategorie. 

                                   Od 17 hodin prezentace končí 1,5 hod před daným závodem 

 

 

Losování             :     Proběhne ve čtvrtek  23.2.2023 v 19,00 hod. na ZS Kralupy.              

Následující den t.j 24.2.2023 bude zasláno vylosování a časový rozpis 

všem přijatým oddílům. Téhož dne bude kompletní časový rozpis 

s vylosováním všech kategorií uveřejněn na webu: 

http://krasozavody.webnode.cz/. 

 

Předběžný časový rozpis  :    7,00 – 21,00 hod 

 

Vyhlášení výsledků : bude mimo ledovou plochu do půl hodiny po ukončení dané kategorie. 

První tři obdrží medaile a poháry od starosty města Kralup nad 

Vltavou, ostatní závodníci, věcné dary 

 

Schvalovací doložka : 
Rozpis byl schválen  STK ČKS dne 01.01.2023                             za STK ČKS Bidař Petr v.r. 

pod identifikačním číslem IČZ: 3133 

 

           

 

Kralupy nad Vltavou  dne 14.1.2023                                             Za oddíl krasobruslení 

                                                                                                       TJ  Kralupy nad Vltavou 

          ak.soch. Josef Majrych v.r 

http://krasozavody.webnode.cz/

