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1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1. Maximální počet startů v pohárových soutěžích 

1. V jednom pohárovém období mohou soutěžící startovat maximálně ve 12 pohárových 

soutěžích, a to bez ohledu na kategorie a typ pohárové soutěže (sčítají se tedy starty 

v soutěžích Českého poháru, dále ČP, a Poháru ČKS). V případě překročení maximálního 

počtu startů budou soutěžící penalizováni následovně:  

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.  

 

2. V jednom víkendu (tj. pro potřeby ČKS období čtvrtek až neděle) smí soutěžící absolvovat 

pouze jednu pohárovou soutěž. V případě startu ve více pohárových soutěžích v jednom 

víkendu bude závodníkovi / závodnici  započítán start v soutěžích, ale nebudou mu / jí  

přiděleny do žebříčku body z těchto soutěží.   

 

1.2. Povinnosti pořadatele platné pro všechny typy sérií pohárových 

soutěží 

Všechny vyhlášené soutěžní kategorie všech pohárových soutěží musí splnit všechna 

ustanovení uvedená v Pravidlech krasobruslení (dále jen PK). Pořadatel musí navíc 

v kategoriích ČP splnit podmínky pro získání statutu patřičné pohárové soutěže (viz níže). 

Pro přihlašování závodníků a jejich přijetí do soutěže platí všechna ustanovení PK. 

Za účelem udělení schvalovací doložky soutěže a přidělení identifikačního čísla soutěže 

(dále IČS) je pořadatel povinen odeslat rozpis nejpozději 6 týdnů před konáním pohárové 

soutěže na adresu uvedenou v kapitole 6.  

Po schválení je soutěži přiděleno IČS, které musí pořadatel uvádět jak na schválené verzi 

rozpisu, tak na všech oficiálních protokolech.  

Pro zabezpečení řádného průběhu soutěže jmenuje pořadatel soutěže členy organizačního 

výboru. Počet členů organizačního výboru soutěže není blíže předepsán, avšak vyplývá z 

rozsahu soutěže a z nezbytnosti zajištění nejdůležitějších činností. Obvykle je organizační 

výbor tvořen:  



ředitelem / ředitelkou soutěže, sekretářem / sekretářkou (jednatelem / jednatelkou); 

ekonomem / ekonomkou soutěže; lékařem / lékařkou (zdravotníkem / zdravotnicí); 

hlasateli / hlasatelkami; organizačním pracovníky / pracovnicemi zajišťujícími registraci 

soutěžících a přehrávání hudebních doprovodů; organizačními pracovníky / pracovnicemi 

zajišťujícími občerstvení činovníků; popř. organizátorem společenských akcí apod.; 

v případě soutěží hodnocených systémem OBO zapisovateli a obsluhou systému pro 

výpočet výsledků. 

Pořadatel je dále povinen řídit se obecnou vyhláškou o pořádání veřejných akcí platnou a 

závaznou v místě pořádání soutěže. 

Pro soutěže musí být k dispozici kvalitní přehrávače hudebního doprovodu. (V rozpise musí 

být uvedeno, jaký systém přehrávání je k dispozici.) 

Vrchní rozhodčí (ze seznamu vrchních rozhodčích ČKS) a členové technických sborů pro 

soutěže ČP a soutěže Poháru ČKS aplikující ISU systém hodnocení (ISU SH) a dva vrchní 

rozhodčí pro soutěže Poháru ČKS hodnocené systémem OBO jsou navrhováni komisí 

rozhodčích ČKS a schvalováni předsednictvem ČKS. Pořadatelé soutěží jsou o schválené 

nominaci výše uvedených činovníků informováni sekretariátem ČKS. 

Pořadatel musí zajistit dostatečný počet rozhodčích odpovídající kvalifikace (viz níže). Funkci 

vrchní/ho rozhodčí/ho může vykonávat pouze rozhodčí uvedený/á na seznamu vrchních 

rozhodčích ČKS pro danou sezónu. Vrchní rozhodčí jedné kategorie může působit i jako 

bodující rozhodčí jiné kategorie (nemusí tedy působit pouze jako vrchní rozhodčí po celou 

dobu soutěžního dne/soutěžních dnů). 

 Každý/á rozhodčí musí mít v průběhu jednoho dne rozhodování minimálně jednu přestávku 

po dobu trvání alespoň jedné části soutěže (KP nebo VJ) jedné kategorie a minimálně 

půlhodinovou přestávku na oběd. Sbor rozhodčích pro KP a VJ jedné kategorie může být 

odlišný. Pořadatel musí nejpozději 5 dní před konáním soutěže oznámit ČKS (generálnímu 

sekretářovi a komisi rozhodčích) jména pozvaných rozhodčích a předpokládané sestavení 

sborů rozhodčích. Jména rozhodčích zveřejní ČKS před konáním soutěže na svých 

webových stránkách. 

Místa pro rozhodčí by měla být zajištěna pokud možno u mantinelu, rozhodčí musí mít dobrý 

výhled na celou ledovou plochu.  Minimální vzdálenost mezi rozhodčími by měla být 1 metr. 

Do prostoru pro rozhodčí mají přístup pouze oprávněné osoby (rozhodčí, technický sbor a 

technická obsluha). Pořadatel musí zajistit a vyznačit dostatečně velký prostor (min. 3 metry) 



kolem míst pro rozhodčí, do kterého nebudou mít přístup diváci, fotografové, televizní a 

novinářské štáby apod. 

Pořadatel plně zodpovídá za správnost startovní listiny. Před vlastní soutěží dané kategorie 

musí pořadatel zkontrolovat registrační průkazy (jejich platnost, členství v příslušném klubu a 

platnou registraci cizích státních příslušníků označenou zeleným pruhem na registračním 

průkaze). Dále musí pořadatel zkontrolovat to, zda věk přihlašovaného soutěžícího / 

přihlašované soutěžící odpovídá věkovým požadavků dané kategorie. Za platnost lékařské 

prohlídky a splnění příslušného testu zodpovídá u závodníků vysílající klub. Pokud bude 

v soutěžích pořádaných v rámci ČKS startovat závodník/závodnice, kterému/které neměl být 

z důvodu neplnění jakéhokoliv z výše uvedených registračních požadavků povolen start, 

bude potrestán/a daný/á závodník/závodnice, vysílající klub i pořadatelský klub, který start 

povolil.  

Při soutěžích hodnocených ISU systémem hodnocení je dále nutno vybrat od soutěžících 2 

formuláře nazvané „Plánovaná náplň programu“, aby po vylosování startovního pořadí pro 

první část soutěže mohl pořadatel předat technickému kontrolorovi příslušné kategorie dvě 

sady těchto formulářů seřazených podle vylosovaného startovního pořadí. 

Pro případ selhání techniky (týká se soutěží hodnocených ISU SH) musí mít pořadatel 

připravené papírové verze oficiálního protokolu pro rozhodčí (k dispozici na webových 

stránkách ČKS). 

V případě soutěží hodnocených systémem OBO musí pořadatel zajistit dostatečné množství 

protokolů pro rozhodčí pro jednotlivé kategorie, dále musí zajistit realizaci ručního zapisování 

známek udělených jednotlivým soutěžícím (tyto protokoly musí pořadatel uchovávat po dobu 

minimálně 2 měsíců následujících po skončení soutěže pro případnou následnou kontrolu). 

Losování, v případě soutěží hodnocených ISU systémem hodnocení, proběhne nejpozději 

v 19:00 hod. dva dny před konáním pohárové soutěže a musí se jej zúčastnit ředitel / 

ředitelka soutěže, minimálně jeden / jedna soutěžící a minimálně jeden / jedna další 

zástupce / zástupkyně vedení klubu. Pořadatel je povinen oznámit místo a přesný čas 

losování všem zúčastněným klubům nejpozději 2 dny před jeho konáním. Přihlášeným 

soutěžícím z jiných klubů musí být umožněno to, aby se v případě zájmu mohli losování 

zúčastnit. 

Vylosování bude nejpozději ve 20:00 hod. dva dny před konáním soutěže odesláno ve 

formátu word, excel nebo pdf na adresy evzen.milcinsky@czechskating.org, 

juraj.sviatko@czechskating.org (všechny kategorie v jednom souboru). Startovní pořadí bude 

zveřejněno na webových stránkách ČKS nejpozději v 8:00 hod jeden den před soutěží. 

mailto:evzen.milcinsky@czechskating.org
mailto:juraj.sviatko@czechskating.org


V případě, že se vylosovaný sportovec nedostaví k soutěži, bude ve výsledcích jeho jméno 

uvedeno bez dosaženého umístění a soutěž mu bude započítána jako absolvovaná. 

Losování dalších segmentů soutěže provádí v místě a průběhu konání akce vrchní rozhodčí 

nebo jím pověřený/á jiný/á rozhodčí. Jestliže z časových nebo jiných důvodů není možná 

účast žádné/ho rozhodčí/ho, bude losováním pověřen/a zástupce/zástupkyně organizačního 

výboru, který/á musí postup losování předem konzultovat s vrchní/m rozhodčí/m. 

V průběhu soutěže musí pořadatel řešit všechny případné problémy týkající se soutěže s 

příslušným vrchním rozhodčím / příslušnou vrchní rozhodčí. Pořadatel musí zajistit, aby se v 

průběhu soutěžních jízd trenéři nebo diváci neopírali o mantinel (případně „neviseli“ přes něj 

nebo na něm), musí zajistit uzavření mantinelových dveří v průběhu jízdy soutěžících. 

Pořadatel musí zajistit i to, aby diváci nepoužívali během soutěžních programů fotoaparáty 

s bleskem. 

Pořadatel seznámí hlasatele soutěží s pokyny určenými pro hlasatele (viz níže). Každý 

problém s hudebním doprovodem je nutné okamžitě oznámit vrchní/mu rozhodčí/mu. 

Okamžitě po skončení soutěže vyzvedne ředitel soutěže nebo jiný pověřený člen 

organizačního výboru protokoly s výsledky dané soutěže, které již byly podepsány vrchní/m 

rozhodčí/m a (v případě soutěží hodnocených ISU SH) technickým kontrolorem/technickou 

kontrolorkou příslušné kategorie. Nesmí být zveřejněny a vyhlášeny výsledky, které nebyly 

podepsány výše uvedenými činovníky.   

Kompletní protokol soutěže (včetně složení sborů rozhodčích a technických sborů každé 

kategorie) je pořadatel povinen zaslat neprodleně (nejpozději do 24 hodin po ukončení 

soutěže) na adresu zpracovatele žebříčku uvedenou v kapitole 6.  

V kompletních protokolech konečných výsledků pohárových soutěží kategorií je nutno uvést: 

 IČS a název soutěže 

 správný název kategorie 

 konečné pořadí, na kterém budou uvedena celá jména soutěžících a 

jejich klubová příslušnost 

 vrchní/ho rozhodčí/ho, seznam členů sboru rozhodčích, v případě ISU 

SH členy technického sboru dané kategorie 

 kompletní hodnocení jednotlivých jízd závodníků včetně udělených 

úrovní, GOE a hodnocení komponentů, v případě ISU SH a přehled s 

umístěním od jednotlivých rozhodčích (klasifikační list), v případě 

soutěží OBO 

 



Pořadatel je povinen uhradit finanční odměny, ubytování (dle potřeby) a stravování 

rozhodčím, případně členům technického sboru a technické obsluze systému dle platných 

směrnic ČKS. 

Startovné soutěží hodnocených ISU systémem hodnocení se hradí před soutěží. 

Doporučená výše startovného v kategoriích ČP skládajících se ze dvou soutěžních programů 

je 450,-Kč, pořadatel však může sám rozhodnout o výši startovného a způsobu jeho 

uhrazení (minimální ani maximální výše startovného není předsednictvem ČKS pořadatelům 

stanovena). 

 



2. ČESKÝ POHÁR SENIORŮ, JUNIORŮ, ŽACTVA, MLADŠÍHO ŽACTVA, 

NEJMLADŠÍHO ŽACTVA A NOVÁČKŮ (SÓLOVÉ KATEGORIE) 

2.1.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

2.1.1. Definice pohárových soutěží začleněných do série Českého 

poháru 

Český pohár v krasobruslení jednotlivců (dále jen ČP) je celosezónní bodovací série soutěží 

organizovaná předsednictvem ČKS. Jsou do ní zahrnuty všechny soutěže pořádané kluby 

sdruženými v ČKS, které splňují podmínky dané PK a podmínky nutné pro to, aby daná 

soutěž získala statut ČP. ČP je otevřenou sérií soutěží, ve které mohou startovat všichni 

závodníci a závodnice splňující podmínky účasti.  

Soutěžní kategorie: 

 a) senioři: muži a ženy 

 b) junioři: muži a ženy 

 c) žactvo: žáci a žačky 

 d) žactvo mladší: žáci mladší a žačky mladší 

            e) žactvo nejmladší: žáci nejmladší a žačky nejmladší 

 f) nováčci: nováčci chlapci, nováčci starší dívky a nováčci mladší dívky 

 

Do ČP mohou být zahrnuty pouze soutěže s vypsaným plným soutěžním programem, 

kterých se účastní soutěžící splňující věkové požadavky kladené na danou kategorii (viz PK).  

Časově je série soutěží ČP vymezena obdobím mezi dvěma po sobě následujícími 

mistrovstvími České republiky v dané kategorii (tzv. pohárové období). První soutěží série 

ČP v daném období může být soutěž konaná v termínu mistrovství republiky pro daný 

kalendářní rok, poslední soutěž ČP se může konat v termínu bezprostředně předcházejícímu 

mistrovství republiky pro rok následující. Samotný mistrovský šampionát se do ČP 

nezahrnuje. To neplatí pro kategorie Nováčci, kde je série soutěží ČP vymezena příslušnou 

sezónou, protože v této kategorii není pořádáno mistrovství republiky. 

Každý klub registrovaný v ČKS má právo pořádat soutěže ČP. V průběhu jednoho 

pohárového období smí však uspořádat v každé kategorii ČP pouze jednu soutěž, a to 

v místě svého působiště. Žádost o případné povolení pořádat soutěž v jiné lokalitě než 

v působišti klubu musí být předem zaslána ke schválení předsednictvu ČKS. V jednom 



víkendovém termínu může být uspořádána pouze jedna soutěž ČP. Pořadatel musí splnit 

ohlašovací povinnost danou Pravidly krasobruslení. Počet startujících z jiných států není 

omezen za podmínky, že nepřesahuje maximální počet soutěžících povolený pro danou 

kategorii (viz PK).  

2.1.2. Průběžné a výsledné pořadí 

V průběhu pohárového období zveřejňuje STK ČKS průběžné pořadí ČP v jednotlivých 

kategoriích na internetových stránkách ČKS http://www.czechskating.org vždy na konci 

kalendářního měsíce a vždy 2 týdny před konáním mistrovství republiky. Konečné výsledky 

jsou vyhlášeny při mistrovství České republiky (dále jen M ČR) dané kategorie. Tři 

nejúspěšnější soutěžící každé kategorie obdrží věcné ceny (poháry). To neplatí pro kategorii 

Nováčci, kdy jsou konečné výsledky zveřejněny po poslední soutěži ČP v dané sezóně. 

 

2.2.  TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

2.2.1. Statut pohárové soutěže 

Získání statutu pohárové soutěže je vázáno na splnění základních podmínek týkajících se 

počtu startujících závodníků, počtu zúčastněných klubů (viz tabulky 2.2.1.1. a 2.2.1.2.) a 

složení sborů rozhodčích s potřebnou kvalifikací (viz níže par. 2.2.1.3.). Soutěže se 

diferencují podle kvality soutěžního pole. Individuální úroveň dané soutěže je kvantitativně 

vyjádřena individuálním koeficientem soutěže. Bodový zisk soutěžících závisí na konečném 

umístění a individuálním koeficientu soutěže. Pohárové pořadí je dáno součtem tří 

nejvyšších dosažených bodových zisků jednotlivých závodníků v dané kategorii za dané 

období. 

Ředitel soutěže spolu s vrchní/m rozhodčí/m ručí za dodržení podmínek požadovaných pro 

danou pohárovou soutěž. Nesplnění kteréhokoliv z ustanovení v bodech 2.2.1.1. až 2.2.1.3. 

má za následek nezařazení příslušné kategorie do série pohárových soutěží. Výjimky se 

v žádném případě nepřipouštějí. 

V jedné soutěži mohou být některé kategorie Českého poháru i Poháru ČKS. Vzhledem 

k nestejnorodosti kategorií jsou podmínky, za kterých získá soutěž statut ČP, definovány 

odděleně. 

 

http://www.czechskating.org/


 

 

 

2.2.1.1. Minimální počty soutěžících nutné pro získání statutu soutěže ČP 

KATEGORIE ŽENY MUŽI 

Senioři 2 2 

Junioři 4 2 

Žactvo 6 2 

Mladší žactvo 6 2 

Nejmladší žactvo 6 2 

Nováčci 6 2 

2.2.1.2. Minimální počty zúčastněných klubů nutné pro získání statutu 

soutěže ČP 

KATEGORIE ŽENY MUŽI 

Senioři 1 1 

Junioři 1 1 

Žactvo 2 1 

Mladší žactvo 2 1 

Nejmladší žactvo 2 1 

Nováčci 2 1 

Za klub v souvislosti s touto směrnicí je považován i každý další klub či jiná organizační 

jednotka působící mimo ČKS (např. též zahraniční klub). 

 

2.2.1.3. Požadavky kladené na složení sborů rozhodčích 

Pro složení sborů rozhodčích u jednotlivých kategorií platí následující požadavky: 

 minimálně 5 bodujících rozhodčích včetně vrchní/ho rozhodčí/ho, 

všichni musí být uvedení na platných seznamech rozhodčích ČKS (v 

případě vrchních rozhodčích zároveň na seznamu vrchních rozhodčích 

ČKS) s kvalifikací pro danou kategorii; v případě startu pouze 6 a 

méně závodníků v jedné kategorii lze počet rozhodčích snížit na 3 



bodující rozhodčí včetně vrchní/ho rozhodčí/ho (která/ý bude tedy 

zároveň bodující/m rozhodčí/m). 

 požadované kvalifikace rozhodčích 

a) kategorie žactva – všichni rozhodčí s kvalifikací minimálně III třídy 

(včetně vrchního rozhodčího / vrchní rozhodčí) 

b) kategorie juniorů – většina rozhodčích s kvalifikací minimálně II 

třídy (vrchní rozhodčí s kvalifikací minimálně II třídy) 

c) kategorie seniorů – většina rozhodčích s kvalifikací minimálně I 

třídy (vrchní rozhodčí s kvalifikací minimálně I třídy) 

 rozhodčí ve sboru musí být členy klubů z minimálně 3 měst, přičemž 

rozhodčí z jednoho města nesmí tvořit absolutní většinu sboru (tj. 

2+2+1 je povoleno;  3+1+1 je nepřípustné).  

 

2.3 SPECIFICKÉ POVINNOSTÍ POŘADATELE V PŘÍPADĚ SOUTĚŽÍ 

HODNOCENÝCH ISU SH 

Je nutno připravit prostor pro rozhodčí, technický panel a technickou obsluhu, ve kterém 

budou umístěny počítače, dva zásuvkové zdroje na sobě nezávislé, tzn. dva okruhy, z nichž 

každý má svůj jistič 16A.   

Je nutno zajistit prostory pro náležité umístění počítačů, adekvátní rozložení monitorů (viz 

ukázka) pro 5 rozhodčích, data operátora + 3 členy technického sboru (TK, TS a ATS), 

výpočtového operátora, video operátora, kameru a její obsluhu u ledové plochy (viz 

následující schéma). 

 

 

Data 
operátor, 

TS, TK, ATS 

Výpočtový 
operátor 

Video 
operátor 

 Kamera 

 

 

Je nutno vymezit dostatečný časový prostor pro instalaci a odinstalování technicky spojené s 

ISU systémem hodnocení (doba instalace přibližně 3 hodiny, doba odinstalování přibližně 1,5 

hod.) 

Rozhodčí 
č.1 

VR 

Rozhodčí 
č.2 

Rozhodčí 
č.3 

Rozhodčí 
č.4 

Rozhodčí 
č.5 



 
Je nutno před zahájením soutěže dodat na základě databáze seznam všech přihlášených 

soutěžících (formulář pro seznam účastníků soutěže je uložen na adrese 

http://www.czechskating.org/files/documents/385.xls) a předat jej technické obsluze systému. 

 
 
 

 Orientační délka trvání jednotlivých kategorií při uvedeném počtu startujících 
 
 

Kategorie Krátký program Volná jízda Počet 
startujících 

nováčci mladší dívky  1 hod. 15 min. 30 

nováčci starší dívky  1 hod. 15 min. 30 

nováčci chlapci  50 min. 8 

nejml. žačky  3 hod. 15 min. 30 

nejml. žáci  1 hod. 00 min. 8 

ml. žačky  3 hod. 00 min. 30 

ml. žáci  1 hod. 30 min. 10 

žačky 3 hod. 15 min. 3 hod. 30 min. 30 

žáci 1 hod. 15 min. 1 hod. 30 min. 10 

juniorky 2 hod. 45 min. 3 hod. 00 min. 24 

junioři 0 hod. 45 min. 0 hod. 45 min. 6 

seniorky 2 hod. 30 min. 3 hod. 00 min. 20 

senioři 0 hod. 45 min. 1 hod. 00 min. 6 

 

http://www.czechskating.org/files/documents/385.xls


3. POHÁR ČKS   

3.1.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

3.1.1 Definice pohárových soutěží začleněných do série Poháru ČKS 

Pohár ČKS A, Pohár ČKS B a Pohár ČKS Adult v krasobruslení jednotlivců (dále jen P-ČKS) 

je celosezónní bodovací série soutěží organizovaná předsednictvem ČKS. Jsou do ní 

zahrnuty všechny soutěže pořádané kluby sdruženými v ČKS, které splňují podmínky dané 

PK a podmínky nutné pro to, aby daná soutěž získala statut P-ČKS a zároveň podmínky 

dané PK.  

 

Pohár ČKS A je otevřenou sérií soutěží, ve které mohou startovat všichni závodníci a 

závodnice splňující podmínky účasti.  

Soutěžní kategorie: 

 a) junioři: muži a ženy 

 b) žactvo: žáci a žačky 

 c) žactvo mladší: žáci mladší a žačky mladší 

            d) žactvo nejmladší: žáci nejmladší a žačky nejmladší 

 e) nováčci: nováčci chlapci, nováčci starší dívky a nováčci mladší dívky 

 f) adult 

  

Pohár ČKS B je otevřenou sérií soutěží, ve které mohou startovat všichni závodníci a 

závodnice splňující podmínky účasti.  

Soutěžní kategorie: 

 a) žactvo: žáci a žačky 

 b) žactvo mladší: žáci mladší a žačky mladší 

            c) žactvo nejmladší: žáci nejmladší a žačky nejmladší 

 d) adult 

Do P-ČKS mohou být zahrnuty pouze soutěže s plným soutěžním programem, kterých se 

účastní soutěžící splňující věkové požadavky kladené na danou kategorii (viz PK).  

Časově je série soutěží P-ČKS vymezena obdobím příslušné krasobruslařské sezóny. Každý 

klub registrovaný v ČKS má právo v průběhu jednoho pohárového období uspořádat jednu 



nebo i více soutěží P-ČKS. Klub musí soutěž P-ČKS pořádat v místě svého působiště. 

Žádost o případné povolení pořádat soutěž v jiné lokalitě než v působišti klubu musí být 

předem zaslána ke schválení předsednictvu ČKS. V jednom termínu mohou být uspořádány 

pouze 2 soutěže P-ČKS, vzdálenost mezi místy konání musí být min. 200km (dle 

https://www.google.cz/maps/).  STK může navrhnout udělení výjimky z dodržení vzdálenosti, 

která podléhá schválení P-ČKS. Každá soutěž, která vyhověla organizačním směrnicím P-

ČKS, bude zahrnuta do série soutěží P-ČKS. Pořadatel musí splnit ohlašovací povinnost 

danou Pravidly krasobruslení. Počet startujících z jiných států není omezen za podmínky, že 

nepřesahuje maximální počet soutěžících povolený pro danou kategorii (viz PK). 

 

3.1.2. Průběžné a výsledné pořadí 

V průběhu pohárového období, tj. v rozmezí trvání příslušné krasobruslařské sezóny, 

zveřejňuje STK ČKS průběžné pořadí P-ČKS v jednotlivých kategoriích na internetových 

stránkách ČKS http://www.czechskating.org vždy na konci kalendářního měsíce. Konečné 

výsledky jsou vyhlášeny na poslední soutěži dané sezóny, popřípadě v rámci valné hromady 

ČKS.   

 

3.2.  TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

 

3.2.1. Statut pohárové soutěže 

Získání statutu pohárové soutěže je vázáno na splnění základních podmínek týkajících se 

počtu startujících závodníků, počtu zúčastněných klubů a složení sborů rozhodčích s 

potřebnou kvalifikací.  

Ředitel soutěže spolu s vrchní/m rozhodčí/m ručí za dodržení podmínek pro pohárovou 

soutěž. 

 

 

 

https://www.google.cz/maps/
http://www.czechskating.org/


3.2.1.1. Minimální počty soutěžících nutné pro získání statutu soutěže P-ČKS 

KATEGORIE DÍVKY CHLAPCI 

junioři 2 2 

žactvo 3 2 

mladší žactvo 3 2 

nejmladší žactvo 3 2 

nováčci 3 2 

mladší nováčci 3 2 

 

3.2.1.2. Minimální počty zúčastněných klubů nutné pro získání statutu 

soutěže P-ČKS 

KATEGORIE DÍVKY CHLAPCI 

všechny kategorie 1 1 

Za klub v souvislosti s touto směrnicí je považován i každý další klub či jiná organizační 

jednotka působící mimo ČKS (tedy např. též zahraniční klub). 

 

3.2.1.3. Sbory rozhodčích 

Pro složení sborů rozhodčích u jednotlivých kategorií platí následující požadavky: 

 všichni rozhodčí (včetně vrchního rozhodčího/vrchní rozhodčí) musí být 

uvedeni na platných seznamech rozhodčích ČKS (v případě vrchních 

rozhodčích zároveň na seznamu vrchních rozhodčích ČKS) s kvalifikací 

minimálně III třídy  

 vrchní rozhodčí může být zároveň bodujícím/bodující rozhodčí 

 minimální počet rozhodčích v kategorii, ve které startuje maximálně 10 

soutěžících, je 3 

 startuje-li v kategorii více než 10 soutěžících, sbor rozhodčích musí být 

sestaven z vrchní/ho rozhodčí/ho a minimálně 5 bodujících rozhodčích 

 rozhodčí ve sboru musí být členy klubů z minimálně 3 měst, přičemž rozhodčí 

z jednoho města nesmí tvořit absolutní většinu sboru  

 

 

 



Orientační délka trvání jednotlivých kategorií při uvedeném počtu startujících 
 

Kategorie ČKS – A ČKS - B Počet 
startujících 

ml. nováčci dívky 1 hod. 30 min  24 

nováčci dívky 1 hod. 45 min  24 

nováčci chlapci 40 min  8 

nejml. žačky 2 hod. 1 hod. 45 min 24 

nejml. žáci 30 min 20 min 6 

ml. žačky 2 hod. 1 hod. 45 min 24 

ml. žáci 30 min 20 min 6 

žačky 2 hod. 15 min 2 hod. 24 

žáci 45 min 30 min 6 

juniorky 2 hod. 30 min 2 hod.  24 

junioři 45 min 30 min 6 

seniorky 45 min  6 

senioři 20 min  3 

 

3.3 SPECIFICKÉ POVINNOSTÍ POŘADATELE V PŘÍPADĚ SOUTĚŽÍ 

HODNOCENÝCH ISU SH 

Je nutno připravit prostor pro rozhodčí, technický panel a technickou obsluhu, ve kterém 

budou umístěny počítače, dva zásuvkové zdroje na sobě nezávislé, tzn. dva okruhy, z nichž 

každý má svůj jistič 16A.   

Je nutno zajistit prostory pro náležité umístění počítačů, adekvátní rozložení monitorů (viz 

ukázka) pro 5 rozhodčích, data operátora + 3 členy technického sboru (TK, TS a ATS), 

výpočtového operátora, video operátora, kameru a její obsluhu u ledové plochy (viz 

následující schéma). 

 
 

Data 
operátor, 

TS, TK, ATS 

Výpočtový 
operátor 

Video 
operátor 

 Kamera 

 

 

Rozhodčí 
č.1 

VR 

Rozhodčí 
č.2 

Rozhodčí 
č.3 

Rozhodčí 
č.4 

Rozhodčí 
č.5 



Je nutno vymezit dostatečný časový prostor pro instalaci a odinstalování technicky spojené s 

ISU systémem hodnocení (doba instalace přibližně 3 hodiny, doba odinstalování přibližně 1,5 

hod.) 

 
Je nutno před zahájením soutěže dodat na základě databáze seznam všech přihlášených 

soutěžících (formulář pro seznam účastníků soutěže je uložen na adrese 

http://www.czechskating.org/files/documents/385.xls) a předat jej technické obsluze systému. 

 
 
 
 

 Orientační délka trvání jednotlivých kategorií při uvedeném počtu startujících 
 
 

Kategorie ČKS – A ČKS - B Počet 
startujících 

ml. nováčci dívky 1 hod. 30 min  24 

nováčci dívky 1 hod. 45 min  24 

nováčci chlapci 40 min  8 

nejml.žačky 2 hod. 1 hod. 45 min 24 

nejml.žáci 30 min 20 min 6 

ml.žačky 2 hod. 1 hod. 45 min 24 

ml. žáci 30 min 20 min 6 

žačky 2 hod. 15 min 2 hod. 24 

žáci 45 min 30 min 6 

juniorky 2 hod. 30 min 2 hod.  24 

junioři 45 min 30 min 6 

seniorky 45 min  6 

senioři 20 min  3 

 

http://www.czechskating.org/files/documents/385.xls


4. ČESKÝ POHÁR TANEČNÍCH PÁRŮ A SPORTOVNÍCH DVOJIC 

4.1.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

4.1.1. Definice pohárových soutěží 

Český pohár v krasobruslení tanečních párů a sportovních dvojic (dále jen ČP TP a SD) je 

celosezónní bodovací série soutěží organizovaná předsednictvem ČKS. Jsou do ní zahrnuty 

všechny soutěže pořádané kluby sdruženými v ČKS, které splňují podmínky dané PK a 

podmínky nutné pro to, aby daná soutěž získala statut ČP TP a SD.  ČP TP a SD je 

otevřenou sérií soutěží, ve které mohou startovat všichni závodníci a závodnice splňující 

podmínky účasti v následujících kategoriích: 

a) senioři: taneční páry a sportovní dvojice 

b) junioři: taneční páry a sportovní dvojice 

c) žactvo: taneční páry a sportovní dvojice 

d) ml.žactvo: taneční páry 

Do ČP TP a SD mohou být zahrnuty pouze soutěže a plným závodním programem (tzn. 

v případě kategorie tanečních párů soutěže skládající se z předepsaného tance a volného 

tance v kategorii žactva a ml. žactva a soutěže skládající se z krátkého tance a volného 

tance v kategorii seniorů a juniorů; v případě sportovních dvojic soutěže skládající se 

z krátkého programu a volné jízdy), kterých se účastní soutěžící splňující věkové požadavky 

kladené na danou kategorii (viz PK).  

Časově je série soutěží ČP TP a SD vymezena obdobím mezi dvěma po sobě následujícími 

mistrovstvími České republiky v dané kategorii (tzv. pohárové období). První soutěží série 

ČP v daném období může být soutěž konaná v termínu mistrovství republiky pro daný 

kalendářní rok, poslední soutěž ČP se může konat v termínu bezprostředně předcházejícímu 

mistrovství republiky pro rok následující. Samotný mistrovský šampionát se do ČP 

nezahrnuje 

Každý klub registrovaný v ČKS má právo pořádat soutěže ČP. V průběhu jednoho 

pohárového období smí uspořádat v každé kategorii TP a SD libovolný počet soutěží, a to 

v místě svého působiště. Žádost o případné povolení pořádat soutěž v jiné lokalitě než 

v působišti klubu musí být předem zaslána ke schválení předsednictvu ČKS. Pořadatel musí 

splnit ohlašovací povinnost danou Pravidly krasobruslení. Počet startujících z jiných států 

není omezen za podmínky, že nepřesahuje maximální počet soutěžících povolený pro danou 

kategorii (viz PK).  



 

 

 

 

4.1.2. Průběžné a výsledné pořadí  

V průběhu pohárového období zveřejňuje STK ČKS průběžné pořadí ČP v jednotlivých 

kategoriích na internetových stránkách ČKS http://www.czechskating.org vždy na konci 

kalendářního měsíce a vždy 2 týdny před konáním M ČR. Konečné výsledky jsou vyhlášeny 

při M ČR dané kategorie. Tři nejúspěšnější závodníci každé kategorie obdrží věcné ceny. 

 

4.2.  TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

4.2.1. Statut pohárové soutěže 

Získání statutu pohárové soutěže je vázáno na splnění základních podmínek týkajících se 

počtu startujících párů (dvojic), počtu zúčastněných klubů (viz tabulky 4.2.1.1. a 4.2.1.2.) a 

složení sborů rozhodčích s potřebnou kvalifikací. Soutěže se diferencují podle kvality 

soutěžního pole. Individuální úroveň dané soutěže je kvantitativně vyjádřena individuálním 

koeficientem soutěže. Bodový zisk soutěžících závisí na konečném umístění a individuálním 

koeficientu soutěže. Pohárové pořadí je dáno součtem tří nejvyšších dosažených bodových 

zisků jednotlivých párů (dvojic) v dané kategorii za dané období s případným zápočtem 

bonifikačních bodů. 

Ředitel soutěže spolu s vrchní/m rozhodčí/m ručí za dodržení podmínek požadovaných pro 

danou pohárovou soutěž. Nesplnění kteréhokoliv z ustanovení v bodech 4.2.1.1. až 4.2.1.3. 

má za následek nezařazení příslušné kategorie do série pohárových soutěží. Výjimky se 

v žádném případě nepřipouštějí. 

4.2.1.1. Minimální počty párů (dvojic) v soutěži nutné pro získání statutu 

soutěže ČP TP a SD 

KATEGORIE TANEČNÍ PÁRY SPORTOVNÍ DVOJICE 

senioři 1 1 

junioři 1 1 

žactvo a ml. žactvo 1 1 

 

http://www.czechskating.org/


 

4.2.1.2. Minimální počty zúčastněných klubů nutné pro získání 

statutu soutěže ČP TP a SD 

KATEGORIE TANEČNÍ PÁRY SPORTOVNÍ DVOJICE 

senioři 1 1 

junioři 1 1 

žactvo a ml. žactvo 1 1 

Za klub v souvislosti s touto směrnicí je považován i každý další klub či jiná organizační 

jednotka působící mimo ČKS (tedy např. též zahraniční klub). 

4.2.1.3. Sbory rozhodčích 

Pro složení sborů rozhodčích u jednotlivých kategorií je nutno splnit následující požadavky: 

 minimálně 3 bodující rozhodčí včetně vrchní/ho rozhodčí/ho, všichni 

musí být uvedení na platných seznamech rozhodčích ČKS (v případě 

vrchních rozhodčích zároveň na seznamu vrchních rozhodčích ČKS) 

s kvalifikací pro danou kategorii 

 požadované kvalifikace rozhodčích: 

a) kategorie žactva a ml. žactva – všichni rozhodčí s kvalifikací 

minimálně III třídy (včetně vrchního rozhodčího / vrchní rozhodčí) 

b) kategorie juniorů – většina rozhodčích s kvalifikací minimálně II 

třídy (vrchní rozhodčí s kvalifikací minimálně II třídy) 

c) kategorie seniorů – většina rozhodčích s kvalifikací minimálně I 

třídy (vrchní rozhodčí s kvalifikací minimálně I třídy) 

 rozhodčí ve sboru musí být členy klubů z minimálně 3 měst, přičemž 

rozhodčí z jednoho města nesmí tvořit absolutní většinu sboru (tj. 

2+2+1 j a 1 + 1 + 1 je povoleno, ale 3 + 1 + 1, příp. 3 + 0 je 

nepřípustné) 

 
 



5. ČESKÝ POHÁR V SYNCHRONIZOVANÉM BRUSLENÍ 

5.1.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

5.1.1. Definice pohárových soutěží  

Český pohár v synchronizovaném bruslení (dále jen ČP SB) je celosezónní bodovací série 

soutěží organizovaná předsednictvem ČKS. Jsou do ní zahrnuty všechny soutěže pořádané 

kluby sdruženými v ČKS, které splňují podmínky dané PK a podmínky nutné pro to, aby 

daná soutěž získala statut ČP SB. ČP SB je otevřenou sérií soutěží, ve které mohou 

startovat všichni závodníci a závodnice splňující podmínky účasti v těchto soutěžních 

kategoriích: 

a) senioři  

b) junioři 

c) žáctvo advanced 

d) žactvo basic 

e) mladší žáctvo 

f) mixed age 

g) adult 

Do ČP SB mohou být zahrnuty pouze soutěže a plným závodním programem (tzn. v případě 

kategorie seniorů a juniorů soutěže skládající se z krátkého programu a volné jízdy; 

v případě kategorií žactva advanced, žactva basic, ml. žactva, mixed age a adult soutěže 

skládající se pouze z volné jízdy), kterých se účastní soutěžící splňující věkové požadavky 

kladené na danou kategorii (viz Speciální pravidla pro synchronizované bruslení ISU, příp. 

Doplňky pravidel platných pro Českou republiku).  

Časově je série soutěží ČP SB vymezena obdobím mezi dvěma po sobě následujícími 

mistrovstvími České republiky v dané kategorii (tzv. pohárové období). První soutěží série 

ČP v daném období může být soutěž konaná v termínu mistrovství republiky pro daný 

kalendářní rok, poslední soutěž ČP se může konat v termínu bezprostředně předcházejícímu 

mistrovství republiky pro rok následující. Samotný mistrovský šampionát se do ČP SB 

nezahrnuje. 

Každý klub registrovaný v ČKS má právo pořádat soutěže ČP. V průběhu jednoho 

pohárového období smí uspořádat v každé kategorii ČP SB libovolný počet soutěží, a to 

v místě svého působiště. Žádost o případné povolení pořádat soutěž v jiné lokalitě než 

v působišti klubu musí být předem zaslána ke schválení předsednictvu ČKS. V jednom 



víkendovém termínu může být uspořádána pouze 1 soutěž ČP. Pro pořadatele platí 

ohlašovací povinnost daná PK. Počet startujících z jiných států není omezen za podmínky, 

že nepřesahuje maximální počet soutěžících povolený pro danou kategorii (viz PK).  

5.1.2. Průběžné a výsledné pořadí 

V průběhu pohárového období zveřejňuje předsednictvo ČKS průběžné pořadí ČP SB 

v jednotlivých kategoriích na internetové adrese ČKS http://www.czechskating.org vždy na 

konci kalendářního měsíce a vždy 2 týdny před konáním M ČR. Konečné výsledky jsou 

vyhlášeny při M ČR dané kategorie. 

 

5.2.  TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

5.2.1.  Statut pohárové soutěže 

Získání statutu pohárové soutěže je vázáno na splnění základních podmínek týkajících se 

počtu startujících skupin a složení sborů rozhodčích s potřebnou kvalifikací. Soutěže se 

diferencují podle kvality soutěžního pole. Individuální úroveň dané soutěže je kvantitativně 

vyjádřena individuálním koeficientem soutěže. Bodový zisk skupin závisí na konečném 

umístění a individuálním koeficientu soutěže. Pohárové pořadí je dáno součtem tří 

nejvyšších dosažených bodových zisků jednotlivých skupin v soutěžích dané kategorie za 

dané období s případným zápočtem bonifikačních bodů.  

Ředitel soutěže spolu s vrchní/m rozhodčí/m ručí za dodržení podmínek požadovaných pro 

danou pohárovou soutěž. Nesplnění kteréhokoliv z ustanovení v bodech 5.2.1.1. až 5.2.1.2. 

má za následek nezařazení příslušné kategorie do série pohárových soutěží. Výjimky se 

v žádném případě nepřipouštějí. 

 

5.2.1.1. Minimální počty skupin v soutěži 

KATEGORIE SKUPINY 

Senioři 1 

Junioři 1 

žactvo advanced 1 

žactvo basic 1 

mladší žactvo 1 
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mixed age 1 

Adult 1 

 

 

 

5.2.1.2. Sbory rozhodčích 

Pro složení sborů rozhodčích u jednotlivých kategorií platí následující podmínky: 

 minimálně 5 bodujících rozhodčích včetně vrchního rozhodčího/vrchní 

rozhodčí s kvalifikací pro rozhodování synchronizovaného bruslení 

 rozhodčí ve sboru musí být členy klubů z minimálně 3 měst, přičemž 

rozhodčí z jednoho města nesmí tvořit absolutní většinu sboru (tj. 2 + 2 

+ 1, a 1 + 1 + 1 je povoleno, ale 2 + 1 + 1, příp. 3 + 0 je nepřípustné) 

 vrchní rozhodčí může být současně bodující/m rozhodčí/m. 



6.   KONTAKTNÍ ADRESY 

6.1.   ZASÍLÁNÍ ROZPISU KE SCHVÁLENÍ 

Rozpis soutěže je nutno zaslat ke schválení na e-mailové adresy: 

Evžen Milčinský (evzen.milcinsky@czechskating.org) a    

Juraj Sviatko ( juraj.sviatko@czechskating.org)  

 

 

 

6.2.   ZASÍLÁNÍ  PROTOKOLU O SOUTĚŽI 

Protokol z pohárové soutěže je nutno zaslat na obě níže uvedené adresy: 

evzen.milcinsky@czechskating.org 

juraj.sviatko@czechskating.org 
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7.    BODOVACÍ SYSTÉM PRO SOUTĚŽE ČESKÉHO POHÁRU 

Pro všechny kategorie ČP platí jednotný systém přidělování bodů za umístění. Maximální 

počet závodníků v jedné soutěži hodnocené ISU SH je 30, maximální počet závodníků 

v jedné soutěži hodnocené OBO SH je 24. Vyšší počet je v pohárové soutěži nepřípustný. 

Příslušné bodové zisky jsou uvedeny v bodovací tabulce (Tabulka 1). Kategorie mladšího 

žactva a vyšší mají soutěže diferencovány podle aktuální kvality startovního pole vyplývající 

z výsledků mistrovských a přeborových soutěží předchozí sezóny. 

  

 
7.1.   DIFERENCIACE SOUTĚŽÍ 

 

Diferenciace soutěží podle aktuální kvality startovního pole se vytváří pomocí multiplikačního 

koeficientu. Multiplikační koeficient, jímž se pro určení výsledného bodového zisku násobí 

bodový zisk za umístění, se vypočítá na základě aktuálního součtu bodových hodnot tzv. 

žebříčkových závodníků (ABHZZ). Tzv. žebříčkový závodník je účastník MČR nebo PČR 

v předcházejícím roce v dané kategorii (nebo v kategorii nižší), jemuž dle umístění na MČR 

(PČR) a počtu zúčastněných závodníků, kteří se MČR (PČR) zúčastnili, přísluší pro 

následující pohárové období deklarovaná bodová hodnota žebříčkového závodníka.  

 

Výpočet multiplikačního koeficientu se provede podle vzorce: 
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kde ABHZZ je aktuální součet bodových hodnot závodníků a MBHZZ je maximální součet 

bodových hodnot závodníků. Koeficient se zaokrouhlí na 2 desetinná místa. 

 

Maximální součet bodových hodnot žebříčkových závodníků vyplývá z maximálního počtu 

započitatelných žebříčkových závodníků s nejvyššími bodovými hodnotami.  

 

Počet započítávaných závodníků v jednotlivých kategoriích udává tabulka (Tabulka 2). 



7.2.   BODOVÝ ZISK SOUTĚŽÍCÍCH 

 

Podle umístění závodníka a počtu závodníků v kategorii se stanoví počet bodů za umístění. 

Tento počet bodů se vynásobí koeficientem vypočítaným pro danou soutěž dle 7.1. 

V soutěžích, jichž se zúčastní bruslaři a bruslařky jiných národních svazů a které zároveň 

splňují statut pohárové soutěže, se pohárové body závodníkům ČKS udělují adekvátně 

získanému umístění. 

 

7.3.  STANOVENÍ VÝSLEDNÉHO POŘADÍ V SÉRII POHÁROVÝCH 

SOUTĚŽÍ 

 

Každému soutěžícímu se zaznamenávají v průběhu pohárového období všechny bodové 

zisky ze soutěží, kterých se zúčastnil. Pro výpočet průběžného či konečného pohárového 

pořadí se započítají 3 nejvyšší bodové zisky za příslušné období. Jejich součet pak tvoří 

průběžný či konečný bodový zisk závodníků, na základě kterého je stanoveno pořadí 

závodníků.  

Soutěžící se stejným bodovým součtem v uplynulém pohárovém období se o pohárové 

pořadí dělí. Pouze v případě soutěžících umístěných na 1. až 3. místě a při určení 

posledního postupového místa na MČR (PČR) se provede rozřazení následujícím 

způsobem: 

 
a) při shodném bodovém zisku je rozhodujícím kritériem nejvyšší zisk v jedné soutěži 
 
b) je-li maximální bodový zisk v jedné soutěži shodný, rozhoduje další nejvyšší zisk 

 
c) jsou-li bodové zisky ve všech třech započítávaných soutěžích totožné, rozhoduje o 

pořadí další nejlepší dosažený výsledek 
 
d) v případě naprosto totožných bodových zisků rozhoduje o umístění/o postupujícím 

los 



8.  BODOVACÍ SYSTÉM PRO SOUTĚŽE POHÁRU ČKS 

Pro všechny kategorie platí jednotný systém přidělování bodů za umístění. Maximální počet 

soutěžících v jedné soutěži je 24. Vyšší počet je v pohárové soutěži nepřípustný. Příslušné 

bodové zisky jsou uvedeny v bodovací tabulce (Tabulka 1).  

 

8.1.   BODOVÝ ZISK SOUTĚŽÍCÍCH 

 

Podle umístění závodníka a počtu závodníků v kategorii se stanoví počet bodů za umístění. 

V soutěžích, jichž se zúčastní závodníci jiných národních svazů a které zároveň splňují statut 

pohárové soutěže, se pohárové body závodníkům ČKS udělují adekvátně získanému 

umístění. 

 

8.2. STANOVENÍ VÝSLEDNÉHO POŘADÍ V SÉRII POHÁROVÝCH SOUTĚŽÍ 

 

Každému soutěžícímu se zaznamenávají v průběhu pohárového období všechny bodové 

zisky ze soutěží, kterých se zúčastnil. Pro výpočet průběžného či konečného pohárového 

pořadí se započítají 3 nejvyšší bodové zisky za příslušné období. Jejich součet pak tvoří 

průběžný či konečný bodový zisk závodníků, na základě kterého je stanoveno pořadí 

závodníků.  

Soutěžící se stejným bodovým součtem získaným v uplynulém pohárovém období se o 

pohárové pořadí dělí. Pouze v případě soutěžících umístěných na 1. až 3. místě se provede 

rozřazení následujícím způsobem: 

a) při shodném bodovém zisku je rozhodujícím kritériem nejvyšší zisk dosažený v jedné 
soutěži  

 
b) je-li maximální bodový zisk dosažený v jedné soutěži shodný, rozhoduje další 

nejvyšší zisk 
 

c) jsou-li bodové zisky dosažené ve všech třech započítávaných soutěžích totožné, 
rozhoduje o pořadí další nejlepší dosažený výsledek 



Tabulka 1 
 

BODOVACÍ TABULKA 

  Počet závodníků v soutěži 

UM 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 

2 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3   

3 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2    

4 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1     

5 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1      

6 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1       

7 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1        

8 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1         

9 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1          

10 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1           

11 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1            

12 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1             

13 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1              

14 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1               

15 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1                

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1                 

17 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1                  

18 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1                   

19 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1                    

20 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1                     

21 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1                      

22 9 8 7 6 5 4 3 2 1                       

23 8 7 6 5 4 3 2 1                        

24 7 6 5 4 3 2 1                         

25 6 5 4 3 2 1                          

26 5 4 3 2 1                           

27 4 3 2 1                            

28 3 2 1                             

29 2 1                              

30 1                                                           
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Tabulka 2 
Počty započítávaných soutěžících v jednotlivých kategoriích 
 

Kategorie Počet Kategorie Počet 

žáci mladší - sólo 5 žačky mladší - sólo 12 

žáci - sólo 5 žačky - sólo 12 

junioři - sólo 3 juniorky - sólo 8 

senioři - sólo 3 seniorky - sólo 5 

senioři – tance na ledě 3  junioři – tance na ledě 3 

žactvo – tance na ledě 3 mladší žactvo – tance na ledě 3 

senioři - sportovní dvojice 3 junioři - sportovní dvojice 3 

žactvo - sportovní dvojice 3   

senioři - SB 3 junioři - SB 3 

žactvo advanced - SB 3 žactvo basic – SB 3 

mladší žactvo – SB 3 mixed age – SB 3 

adult - SB 3   
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9.  POKYNY PRO HLASATELE A OBSLUHU HUDEBNÍHO DOPROVODU PŘI 

SOUTĚŽÍCH V RÁMCI ČKS 

 
Je nutné, aby se hlasatelé s těmito pokyny seznámili před zahájením soutěže a 

v případě nejasností kontaktovali se svými dotazy vrchní rozhodčí daných soutěžních 

kategorií. 

 

9.1.   VŠEOBECNÉ 

- pořadatel soutěží předá hlasatelům jména všech soutěžících a činovníků a jejich 

klubovou příslušnost s vyznačenou diakritikou, tj. čárkami a háčky nad písmeny, 

případně se správnou výslovností cizích jmen a příjmení 

- hlasatel/ka si před každou částí soutěže zjistí, kdo je vrchní rozhodčí a bude se řídit 

jeho/jejími pokyny týkajícími se případných dalších hlášení a pouštění hudebního 

doprovodu (ideální je vybavit místo vrchních rozhodčích a hlasatelnu vysílačkou nebo 

telefonem v případě, kdy je rozhlasová kabina daleko od místa pro rozhodčí) 

 

- před zahájením soutěže a během přestávek je možno uvést sponzory soutěže a 

poděkovat jim 

- veškerá další hlášení kromě níže uvedených mohou zaznít pouze na pokyn nebo se 

souhlasem vrchního rozhodčího / vrchní rozhodčí 

 

- během rozjížděk kategorií sólového a párového bruslení mohou potichu znít vhodné 

nahrávky populární hudby 

- zahájení rozjížďky hlasatel/ka oznámí poté, kdy bylo signalizováno hvizdem vrchního 

rozhodčího / vrchní rozhodčí (viz níže) 

- konec rozjížďky hlasatel/ka oznámí poté, kdy byl signalizován hvizdem vrchního 

rozhodčího / vrchní rozhodčí (viz níže) 

 

- hudební doprovod může být vypnut až po jeho úplném doznění (jedná se o případy, kdy 

soutěžící z nějakého důvodu přestal/a předvádět svůj soutěžní program, ale hudební 

doprovod ještě neskončil), ale hudební doprovod musí být vypnut, pokud během 

soutěžní jízdy zazní hvizd vrchního rozhodčího / vrchní rozhodčí 
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Hlášení v případě možných problémů: 

1) Jestliže nelze přehrát hudební doprovod soutěžních jízd, hlasatel/ka oznámí: 

  „Nelze přehrát hudební doprovod. Prosíme o odevzdání náhradního CD.“ 

  Jestliže nelze přehrát hudební doprovod soutěžních jízd ani z náhradního nosiče, 

hlasatel/ka oznámí:  

„Nelze přehrát hudební doprovod ani z náhradního hudebního nosiče.“ 

   a vyčká na další pokyny vrchního rozhodčího/vrchní rozhodčí 

(závodník/závodnice předvede svůj program na jiný hudební doprovod). 

 

2) Jestliže dojde z nějakého důvodu k přerušení soutěžního vystoupení, hlasatel/ka 

sám/sama nic neoznamuje (obsluha vypne hudební doprovod, až když zapíská 

vrchní rozhodčí – viz výše). 

Pokud přerušení programu trvá déle než 3 minuty nebo soutěžící není 

schopen/schopna program dokončit, vrchní rozhodčí zapíská a hlasatel/ka 

oznámí: 

 „Závodník / závodnice odstupuje ze soutěže a prosíme, aby se připravil/a 

následující závodník / závodnice. 

  Když následující závodník / závodnice vstoupí na led, hlasatel/ka počká 1 

minutu a pak závodníka / závodnici ohlásí (viz II 3 b)). Tento minutový časový 

interval nemusí být dodržen, pokud vrchní rozhodčí mávnutím paže 

hlasatelovi / hlasatelce naznačí, že jméno dalšího závodníka / další závodnice 

může ohlásit okamžitě. 

 

 3)  Jestliže je ohlášeno jméno dalšího soutěžícího / další soutěžící a ten/ta není schopna 

v povolením časovém limitu nastoupit k předvedení programu, vrchní rozhodčí 

zapíská a hlasatel/ka oznámí: 

 „Závodník / závodnice nenastoupil/a v povoleném časovém limitu. 

Prosíme, aby se připravil/a následující závodník / závodnice. 

  Když následující závodník / závodnice vstoupí na led, hlasatel/ka počká 1 

minutu a pak závodníka / závodnici ohlásí (viz II 3 b)). Tento minutový časový 

interval nemusí být dodržen, pokud vrchní rozhodčí mávnutím paže 

hlasatelovi / hlasatelce naznačí, že jméno dalšího závodníka / další závodnice 

může ohlásit okamžitě. 
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9.2. KONKRÉTNÍ HLÁŠENÍ 

Hlasatel/ka postupuje adekvátně od bodu 1) až k bodu 5) (tzn. bod 3) – 5) musí zaznít 

vždy, body 1) a 2) pouze v uvedeném případě) tak, že v případě více možností - týká 

se bodu1), 3), 5) - vybere patřičnou variantu hlášení  

 

9.2.1.  hlášení před začátkem 1. soutěže daného dne 

 

 i. přivítání  

(hlasatel/ka vybere odpovídající variantu z možností uvedených mezi lomítky a doplní 

konkrétní místa a názvy): 

„Dobrý den.. Vítejte v (uvedení místa konání) na soutěži (název soutěže). Soutěž 

se koná v rámci Českého poháru / Poháru ČKS A / Poháru ČKS B 

v krasobruslení. Za pár okamžiků bude soutěžní den zahájen krátkými 

programy / volnými jízdami / . krátkými tanci / předepsanými tanci / volnými 

tanci (kategorie)“ 

 

 

ii. upozornění: 

„Dovolujeme si Vás upozornit, že v průběhu soutěže je z důvodu bezpečnosti 

zakázáno používat fotoaparáty s bleskem a vhazovat cokoliv na ledovou 

plochu.“  

 

 

iii. představení sboru rozhodčích:  

„Dovolte, abych Vám představil/a sbor rozhodčích pro tuto kategorii.“ 

Vrchní rozhodčí:  křestní jméno   příjmení město 

Rozhodčí č.1:  křestní jméno   příjmení město 

Rozhodčí č.2:  křestní jméno   příjmení město 

Rozhodčí č.3:  křestní jméno   příjmení město 

Rozhodčí č.4:  křestní jméno   příjmení město 

Rozhodčí č.5:  křestní jméno   příjmení město 

(V případě, že vrchní rozhodčí je zároveň prvním bodujícím rozhodčím, je 

ohlášení následující: 

 Vrchní rozhodčí a rozhodčí č. 1:   křestní jméno   příjmení   město) 
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iv. představení technického sboru (pouze při soutěžích hodnocených systémem ISU):  

„Dovolte, abych Vám dále představil/a technický sbor pro tuto kategorii.“ 

Technický kontrolor:    křestní jméno   příjmení  

Technický specialista:    křestní jméno   příjmení 

Asistent technického specialisty:  křestní jméno   příjmení 

 

 

9.2.2.  hlášení před začátkem dalších soutěžních kategorií: 

 (hlasatel/ka vybere odpovídající variantu z možností uvedených mezi lomítky a 

doplní název kategorie): 

„Další soutěží jsou krátké programy / volné jízdy / krátké tance / předepsané 

tance / volné tance (kategorie).“ 

 

i. představení sboru rozhodčích:  

„Dovolte, abych Vám představil/a sbor rozhodčích pro tuto kategorii.“ 

Vrchní rozhodčí: křestní jméno   příjmení  město 

Rozhodčí č.1: křestní jméno   příjmení  město 

Rozhodčí č.2: křestní jméno   příjmení  město 

Rozhodčí č.3: křestní jméno   příjmení  město 

Rozhodčí č.4: křestní jméno   příjmení  město 

Rozhodčí č.5: křestní jméno   příjmení  město 

(V případě, že vrchní rozhodčí je zároveň prvním bodujícím rozhodčím, je 

ohlášení následující: 

 Vrchní rozhodčí a rozhodčí č. 1:   křestní jméno   příjmení    město) 

 

ii. představení technického sboru (pouze při soutěžích hodnocených systémem ISU):  

„Dovolte, abych Vám dále představil/a technický sbor pro tuto kategorii.“ 

Technický kontrolor:    křestní jméno   příjmení  

Technický specialista:    křestní jméno   příjmení 

Asistent technického specialisty:  křestní jméno   příjmení 
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9.2.3. hlášení rozjížděk  

i. oznámení začátku rozjížďky a jmen soutěžících (po hvizdu vrchního rozhodčího / 

vrchní rozhodčí): 

„Na rozjížďku nastoupili tito soutěžící:   

křestní jméno   příjmení  klub 

křestní jméno   příjmení    klub 

     .       .     . 

ii. oznámení ukončení rozjížďky (po hvizdu vrchního rozhodčího / vrchní rozhodčí) 

 „Byla ukončena rozjížďka, opusťte, prosím, ledovou plochu.“ 

 

9.2.4.  ohlášení 1. soutěžícího/soutěžící/soutěžících po rozjížďce 

Po ukončení rozjížďky hlasatel/ka počká na pokyn vrchního rozhodčího / vrchní 

rozhodčí (mávnutí paží) a ohlásí soutěžní vystoupení: 

„Se svým programem se představí: 

křestní jméno   příjmení  klub“ 

 

9.2.5.  ohlášení dalších soutěžících po rozjížďce 

Po přečtení hodnocení předcházejícího závodníka / předcházející závodnice 

hlasatel/ka počká na pokyn vrchního rozhodčího / vrchní rozhodčí (mávnutí paží) a 

ohlásí soutěžní vystoupení: 

„Se svým programem se jako další představí: 

křestní jméno   příjmení  klub“ 

 

9.2.6. hlášení po ukončení soutěžního vystoupení  

 Po úkloně soutěžícího jednotlivce nebo páru hlasatel/ka řekne: 

 „Děkujeme za předvedení programu a prosíme o hodnocení.“ 

 

9.2.7. čtení hodnocení 

a) 1) ISU systém hodnocení, 1. část soutěže, 1. soutěžící (krátký     

          program / tanec / předepsaný tanec): 

„………….. (jméno) získal/a/i za svůj program ……..(počet) bodů. 

2) ISU systém hodnocení, 1. část soutěže, 2. až předposlední soutěžící: 

„………….. (jméno) získal/a/i za svůj program ……..(počet) bodů a je/jsou 

průběžně na …… místě. 

3) ISU systém hodnocení, 1. část soutěže, poslední soutěžící: 
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„………….. (jméno) získal/a/i za svůj program ……..(počet) bodů a 

umístil/a/i se  na …… místě. 

Tímto skončila soutěž kategorie ….. (název) v krátkých programech / 

krátkých tancích / předepsaných tancích.     

           

b) 1) ISU systém hodnocení, 2. část soutěže, 1. soutěžící (volná jízda / volný 

tanec) 

„………….. (jméno) získal/a/i celkově ……..(počet) bodů 

2) ISU systém hodnocení, 2. část soutěže, 2. až předposlední soutěžící: 

„………….. (jméno) získal/a/i celkově ……..(počet) bodů a je/jsou 

průběžně na …… místě. 

3) ISU systém hodnocení, 2. část soutěže, poslední soutěžící: 

„………….. (jméno) získal/a/i celkově ……..(počet) bodů a umístil/a/i se na 

…… místě. 

Tímto skončila soutěž kategorie ….. (název). 

 

c) OBO systém hodnocení  

i. „ Známky za technickou hodnotu programu:  

(Hlasatel/ka postupně přečte hodnocení od všech rozhodčích. Černé číslo 

udává celé body, červené číslo desetiny bodů.) 

 Příklady: žádná celá devět, jedna celá osm, dvě celé pět,…. 

 

ii. „Kontrola: 

(Zapisovatel známek čte do mikrofonu (ze svého záznamu!) znovu hodnocení 

od všech rozhodčích.) 

 

iii. „ Známky za předvedení:  

(Hlasatel/ka postupně přečte hodnocení od všech rozhodčích. Černé číslo 

udává celé body, červené číslo desetiny bodů.) 

 Příklady: žádná celá devět, jedna celá osm, dvě celé pět,…. 

 

iv. „Kontrola: 

(Zapisovatel známek čte do mikrofonu (ze svého záznamu!) znovu hodnocení 

od všech rozhodčích.)  


