Struktura kategorií
Český pohár/Poháru ČKS/Bruslička B, C a Z
sezóna 2020/2021
SYSTÉM SOUTĚŽÍ V ČR JE NÁSLEDUJÍCÍ:
Český pohár: startují pouze soutěžící, kteří/které mají splněný test výkonnosti své věkové
kategorie (splněno na bílou nebo zelenou barvu); tento požadavek neplatí pro kategorii nováčci
chlapci, nováčci starší dívky a nováčci mladší dívky - ISU systém hodnocení; žebříček vede Český
krasobruslařský svaz; ti nejlépe umístění se nominují na Mistrovství České republiky
Pohár ČKS: start není podmíněn splněným testem výkonnosti (tzn. mohou startovat soutěžící se
splněným testem své věkové kategorie i ti/ty, kteří/které test výkonnosti své věkové kategorie
nesplnili/nesplnily); pro kat. Adult A a Adult B platí specifická pravidla rozdělení dle splněného
testu výkonnosti – ISU systém hodnocení; žebříček vede Český krasobruslařský svaz; nejlépe
umístění zpravidla od Českého krasobruslařského svazu obdrží poštou diplom
Bruslička B: start není podmíněn splněným testem výkonnosti (tzn. mohou startovat soutěžící
se splněným testem své věkové kategorie i ti/ty, kteří/které test výkonnosti své věkové kategorie
nesplnili/nesplnily); náplň programů i názvy kategorií jsou totožné s Pohárem ČKS (s
poznámkou „B“ – např. žačky nejmladší B, nováčci starší dívky B, apod.; kategorie seniorů a
adultů nebyla do Brusličky B zařazena);
OBO systém hodnocení;
žebříček je veden
dobrovolníkem (v uplynulé sezóně žebříček vedl pan Roman Hauzer); ti nejlépe umístění se
nominují na Finále Brusličky
Bruslička C: start není podmíněn splněným testem výkonnosti, startují pouze soutěžící, kteří/
které nemají splněný test výkonnosti platný pro svou věkovou kategorii, délka programu se v zásadě
shoduje s délkou programů pro ČKS, náplň programů je jednodušší, byť částečně se shodující
s náplněmi Poháru ČKS z důvodu co nejsnazší prostupnosti kategorií (aktuální pravidla jsou
uveřejněna: https://www.projekt-bruslicka.cz/l/pravidla-soutezi-projektu-bruslicka/;
názvy
kategorií jsou totožné s Pohárem ČKS (s poznámkou „C“ – např. žačky nejmladší C, apod.;
kategorie seniorů a adultů nebyla do Brusličky C zařazena; soutěže jsou smíšené! Přidány byly
kategorie – Tance na ledě a Sportovní dvojice); OBO systém hodnocení; žebříček je veden
dobrovolníkem (v uplynulé sezóně žebříček vedla paní Kristina Černohousová); ti nejlépe
umístění se nominují na Finále Brusličky
Bruslička Z: start je podmíněn tím, že závodník bruslí maximálně druhou sezónu, tj. začal buď
v sezóně 2019/2020 anebo až v sezóně 2020/2021 (drobné výjimky jsou u tzv. „kraso kroužků,
které mají tréninky zpravidla 1 x v týdnu). Tato kategorie je určena pro děti ve věku žactva
nejmladšího (Z1), žactva mladšího (Z2), žactva (Z3) a juniorů (Z3). Aktuální pravidla (náplň a
délka programů) jsou uveřejněna: https://www.projekt-bruslicka.cz/l/pravidla-soutezi-projektubruslicka/;
OBO systém hodnocení; žebříček je veden dobrovolníkem (v uplynulé sezóně
žebříček vedla paní Kristina Černohousová); ti nejlépe umístění se nominují na Finále Brusličky
Český pohár & Pohár ČKS

Střídavý start ve stejné kategorii v soutěžích Českého poháru a Poháru ČKS. V
sezóně 2019/20 byl povolen (a je předpoklad, že tomu bude i nadále).
Závodníci startující v jednom z pohárů se mohou zúčastnit max. 2. závodů v
druhém poháru.
Závodníci z Českého poháru se mohou účastnit max. 2 závodů Poháru ČKS.
Závodníci, kteří se rozhodnou startovat v poháru ČKS mohou se zúčastnit max. 2
závodů ČP
Bruslička B & Český pohár & Pohár ČKS

Střídavý start ve stejné kategorii v soutěžích Českého poháru nebo Poháru ČKS a
Brusličky „B“ v sezóně 2020/21 je povolen. Bruslička B není nic jiného než
možnost soutěžit i na soutěžích v bližší dojezdové vzdálenosti než jsou často
soutěže Poháru ČKS, případně možnost soutěžit častěji v případě, kdy je závodník
pořadatelem soutěže Poháru ČKS odmítnut. Neshledávám důvod pro omezování
dětí s náplní programů pro Pohár ČKS.
Bruslička C & Český pohár & Pohár ČKS

Střídavý start ve stejné kategorii v soutěžích Českého poháru a Brusličky „C“ v
sezóně 2020/21 není povolen.
Závodníci startující v Brusličce C se mohou zúčastnit max. 3 závodů v Poháru
ČKS.
Bruslička Z & Bruslička C & Bruslička B

Střídavý start ve stejné kategorii v soutěžích Brusličky „Z“, Brusličky „C“ a
Brusličky „B“ v sezóně 2020/21 je povolen. Věřím, že se tohoto pravidla nebude
nikdo zneužívat a místo má především pro ty závodníky, kteří si na začátku sezóny
nebudou jistí, kam se svou výkonností vlastně patří, případně pro některé zdatné
začátečníky, kteří se na konci sezóny vypracují tak, že budou zvládat startovat v kat.
Bruslička C.
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