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pro pořádání testů výkonnosti
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1.
1.1.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
ÚČEL TESTŮ VÝKONNOSTI

Účelem testů výkonnosti je prověřit následující dovednosti bruslařů:





zvládnutí bruslařských prvků (včetně základních elementů povinných cviků)
zvládnutí skoků
zvládnutí piruet
předvedení kroků v souladu s hudbou (test č. 5 a vyšší)

Plnění jednotlivých testů a nácvik prvků obsažených v testech napomáhá vyrovnanému
výkonnostnímu růstu závodníků.
1.2.

POČET TESTŮ A VĚKOVÉ HRANICE

Věková hranice je obecně stanovena vždy k 1. 7. daného kalendářního roku.
Pro sezónu 2016/2017 jsou věkové hranice u jednotlivých testů následující:
Test č. 1
Test č. 2
Test č. 3
Test č. 4
Test č. 5
Test č. 6
Test č. 7
Test č. 8
Test č. 9

- přípravka
- nováčci mladší
- nováčci
- nejmladší žactvo
- mladší žactvo
- žactvo
- junioři
- senioři
- plní kdokoliv

1. 7. 2010 a mladší
1. 7. 2009 – 30. 6. 2010
1. 7. 2008 – 30. 6. 2009
1. 7. 2006 – 30. 6. 2008
1. 7. 2004 – 30. 6. 2006
1. 7. 2001 – 30. 6. 2004
1. 7. 1997 – 30. 6. 2004
do 30. 6. 2001 a starší

Náplň jednotlivých stupňů testů – viz dokument "Testy výkonnosti – popis a metodické
pokyny", jehož poslední úprava byla provedena 27. 5. 2016.
1.3.

EVIDENCE TESTŮ VÝKONNOSTI

Evidenci všech konaných testů výkonnosti zabezpečuje sekretariát ČKS.
Seznam závodníků, kteří splní nebo se účastní testů č. 1 – 9, bude vydáván
sekretariátem ČKS.
Bruslař/ka, který/á splní daný test výkonnosti, obdrží od ČKS kartu potvrzující úspěšné
splnění testu, kterou bude vkládat do registračního průkazu.
Zelená karta
Žlutá karta
Bílá karta

- splnění testu na minimálně 75%
- splnění testu na 60% - 74,99 %
- splnění testu na 45% - 59,99 %

Karta bude obsahovat jméno a příjmení bruslaře/bruslařky, evidenční číslo jeho/jejího
průkazu ČKS, datum a místo konání testu.
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1.4.

TERMÍNY KONÁNÍ TESTŮ VÝKONNOSTI

 Září – dva nezávislé termíny
 Leden – jeden termín (+ možnost rozšíření na dva termíny)
 Březen – dva nezávislé termíny
Přesné termíny testů stanovuje v souvislosti s kalendářem soutěží před sezónou P ČKS na
návrh STK.
1.5.

ÚHRADA NÁKLADŮ

a) Náklady na ledovou plochu hradí vždy:

- organizátor

b) Odměnu a cestovné předsedy zkušební komise u testu č. 1 až 3 hradí:

- organizátor

(následně proplácí ČKS)
c) Odměnu a cestovné členů zkušební komise u testu č. 1 až 3 hradí:

- organizátor

d) Odměnu a cestovné všech členů zkušební komise u testu č. 4 až 9 hradí:

- organizátor

(následně proplácí ČKS)
Odměny pro komisaře jsou stanoveny takto:
vedoucí komisař
250,- Kč/osoba/den + 150,- Kč/ hod.
komisař
150,- Kč/ hod.
Všechny odměny a cestovné se vyplácejí dle platných směrnic ČKS organizátorem v místě
konání a po ukončení testů. ČKS poté organizátorovi proplatí na základě jím vystavené
faktury odměny komisařům a jejich cestovní výlohy dle odstavců b) a d). Přílohou faktury
musí být konečný časový rozpis testů, přehledné vyúčtování fakturovaných položek, včetně
kopií prvotních dokladů (cestovní příkazy, odměny komisařů).

1.6.

STARTOVNÉ

Všichni účastníci zaplatí startovné, které slouží k úhradě nákladů nezbytných pro zabezpečení
organizace testů výkonnosti. Výši startovného stanoví organizátor, ale finanční částka
požadovaná za jeden test nesmí přesáhnout 400 Kč.
1.7.

PODMÍNKY ÚČASTI

Vysílající klub uvede do přihlášky kromě jména bruslaře/ky i poslední splněný test daného
závodníka. Za správnost odpovídá vysílající klub.
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Všichni účastníci plnění testů výkonnosti předloží:
V případě testu č. 1
 členský průkaz ČKS (pokud již byl vydán)
 občanský průkaz nebo průkaz pojištěnce (kontrola data narození)
V případě testů č. 2 - 9
 registrační průkaz
 kartu/karty potvrzující již úspěšně absolvované testy
 občanský průkaz nebo průkaz pojištěnce (kontrola data narození)
1.8.

START V SOUTĚŽÍCH

Start v soutěžích Českého poháru je podmíněn splněním testu výkonnosti příslušné věkové
kategorie (viz Pravidla krasobruslení platná pro ČR – soutěžní kategorie, věkové hranice,
náplně programů a jejich hodnocení), s výjimkou kategorií nováčci a nováčci mladší, ve
kterých smějí soutěžící startovat i bez splněného příslušeného testu výkonnosti. Uvedený
dokument je před začátkem každé krasobruslařské sezony aktualizován.
1.8.1.

Pohárové soutěže

V sezóně 2016/17 je start v soutěžích Českého poháru podmíněn splněním příslušného testu
výkonnosti podle věku závodníka nebo testu vyšší věkové kategorie minimálně na bílou kartu,
s výjimkou kategorie nováčci a nováčci mladší, kteří mohou startovat v soutěžích Českého
poháru i bez splnění příslušného testu výkonnosti.
Za splnění této podmínky odpovídá vysílající klub. V případě neoprávněného startu bude
potrestán/a jak soutěžící (nebudou mu/jí přiděleny body za soutěž), tak i vysílající klub.
1.8.2.

Mistrovské soutěže

Podmínkou startu na mistrovství České republiky je splnění příslušného testu odpovídajícího
věku závodníka/závodnice nebo testu vyšší věkové kategorie na minimálně 60% z celkového
počtu bodů pro každý vypsaný test (tedy na žlutou kartu) a umístění na odpovídajícím místě
žebříčku příslušné pohárové soutěže a/nebo splnění dalších nominačních kritérií. Datum
uzávěrky plnění testů výkonnosti před daným mistrovstvím republiky je stejné jako datum
uzávěrky pořadí v Českém poháru.
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1.9.

POČET MOŽNOSTÍ PLNĚNÍ TESTŮ VÝKONNOSTI

Opakované plnění testů výkonnosti v jedné sezóně není omezeno. V jednom termínu lze plnit
maximálně dva testy, v tom případě je podmínkou pro možnost plnění vyššího testu splnění
testu nižší obtížnosti nejméně na 60%, tj. na žlutou kartu.

1.10. PLATNOST TESTŮ VÝKONNOSTI
Splněný výkonnostní test v jednotlivé kategorii je trvale platný.

1.11.

PLNĚNÍ PŘÍSLUŠNÝCH TESTŮ VÝKONNOSTI VZHLEDEM K VĚKU

Pro účast na soutěžích Českého poháru postačí soutěžícím splnit test jejich věkové kategorie
nebo test vyšší na minimálně bílou kartu. Soutěžící Českého poháru v kategorii nováčci a
nováčci mladší mohou startovat i bez splnění příslušného testu výkonnosti své věkové
kategorie.
Bruslař/ka musí plnit tři stanovené prvky z testu předcházející věkové kategorie a musí je
splnit na minimálně bílou kartu jen v případě, kdy daný předcházející test nemá splněn.
1.12.

MOŽNOST PLNĚNÍ TESTŮ VYŠŠÍ VĚKOVÉ KATEGORIE

Účastníci mohou plnit i testy vyšší věkové kategorie. Testy vyšší věkové kategorie mohou být
plněny ve stejné sezóně, kdy byl splněn test kategorie odpovídající věku bruslaře/bruslařky.
Získání testu vyšší věkové kategorie neukládá povinnost ve vyšší věkové kategorii startovat.
Pokud bruslař/ka plní test vyšší kategorie a nemá splněný test své věkové kategorie, musí
plnit tři stanovené prvky z testu své věkové kategorie a musí je splnit na minimálně bílou
kartu.

1.13.

MOŽNOST PLNĚNÍ TESTŮ NIŽŠÍ VĚKOVÉ KATEGORIE

Účastníci mohou plnit i testy věkové kategorie nižší, než do které patří.

1.14.

PLNĚNÍ TESTŮ V JINÉ DISCIPLINĚ

Pokud bruslař/ka splnil/a test v jedné disciplíně a chce plnit test stejné věkové kategorie v jiné
disciplíně, předvede pouze prvky nadstavbové části tohoto testu. Pro splnění společných
párových prvků v obou párových disciplínách si bruslaři mohou vybrat libovolného partnera.
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2. TECHNICKÉ PODMÍNKY
2.1.

MÍSTO KONÁNÍ
Test:
Test:

2.2.

č. 1 – 8
č. 9

pověřený klub
určuje P ČKS

SLOŽENÍ ZKUŠEBNÍ KOMISE
Test: č. 1 - 9

tříčlenná komise složená ze členů „Sboru komisařů ČKS“

U testů, ve kterých jsou zařazeny předepsané tance, musí mít alespoň jeden člen komise
kvalifikaci pro tance na ledě, která je uvedena u jeho/jejího jména na seznamu „Sboru
komisařů ČKS“.
2.3.

JMENOVÁNÍ KOMISE

Členy komise nominuje P ČKS na návrh TMK ze seznamu „Sboru komisařů“. Složení komise
pro jednotlivé testy oznamuje sekretariát ČKS nejpozději 7 dní před konáním e-mailem
pořadateli testů.
2.4.

OHLÁŠENÍ KONÁNÍ TESTŮ VÝKONNOSTI

Po schválení termínu, místa konání testů a rozsahu testů zajistí generální sekretář ČKS
zveřejnění informace na webových stránkách ČKS.
Organizátor testů zařazuje bruslaře do startovní listiny na základě závazné přihlášky zaslané
zástupcem klubu, jehož je bruslař/ka řádným členem/řádnou členkou. Termín uzávěrky
přihlášek stanoví organizátor.

2.5.

ZÁZNAM O PRŮBĚHU TESTŮ VÝKONNOSTI

Hodnocení testů je neveřejné. Komisaři zaznamenávají hodnoceni do protokolů, každý prvek
je hodnocen v rozsahu bodové škály 1 bod – 4 body.
Body jsou přidělovány podle následujících kritérií:
1. absolvováno, hrubé chyby v technice a v provedení požadovaných prvků testu
2. předvedeno, chyby v technice a v provedení (předepsané hrany, základní držení
trupu a paží, chyby v kresbě a pozici apod.); základní dovednost zvládnuta, lze
předpokládat zlepšení
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3. dobré zvládnutí požadovaného prvku testu, drobné chyby a nepřesnosti v držení,
hranách; požadovaný prvek je z bruslařského hlediska i přes drobné nepřesnosti
absolvován plynule
4. požadovaný prvek testu je předveden na dobré bruslařské úrovni, může vykazovat
drobné odchylky v předvedení, ale celkové zvládnutí prvku je v souladu
s požadovanou technikou provedení.

2.6.

ZPRÁVA O KONÁNÍ A PROVEDENÍ TESTŮ VÝKONNOSTI

Organizátor testů výkonnosti je odpovědný za kontrolu počtu dosažených bodů a zaslání
všech hodnotících listů, závěrečných protokolů, závěrečných zpráv a podkladů do sedmi dnů
po konání testů na adresu sekretariátu ČKS.
Sekretariát ČKS zašle všem účastníkům, kteří úspěšně splnili dané testy výkonnosti, příslušné
karty potvrzující toto splnění.
Pokud organizátor zveřejní výsledky testů již v průběhu dne, kdy se testy konají, jsou dané
výsledky neoficiální.

Změny vstupují v platnost dnem schválení.

Jitka Mokrá v. r.
předsedkyně STK ČKS

Věra Tauchmanová, v. r.
předsedkyně ČKS
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