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Upozornění: Tato pravidla vychází z náplní a délek programů jízd platných pro Pohár ČKS k datu 
1.5.2020. Pokud budou tato změněna pro sezónu 2020/2021 zásadním způsobem co do délky a 

náplně programu, může dojít i ke změně pravidel projektu Bruslička pro kategorie typu „C“.  
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SOUTĚŽNÍ KATEGORIE A JEJICH VĚKOVÉ ROZDĚLENÍ 
 

1. SKUPINA BRUSLIČKA – Z1 -  Z4 – „ZAČÁTEČNÍK“ 

 

 SKUPINA ZAČÁTEČKNÍK nejml. – Z1 – soutěžící,  kteří by jinak dle pravidel 

krasobruslení závodili v kat. žactvo nejmladší; v této kategorii smí startovat pouze 

soutěžící, který se krasobruslení věnuje  buď od sezóny  2020/2021  nebo od sezóny 

předcházející 2019/2020  -- náplň a délka VJ shodná s náplní a délkou VJ pro nováčky 

mladší dívky 

 

 SKUPINA ZAČÁTEČNÍK mladší – Z2 - soutěžící,  kteří by jinak dle pravidel 

krasobruslení závodili v kat. žactvo mladší; v v této kategorii smí startovat pouze 

soutěžící, který se krasobruslení věnuje  buď od sezóny  2020/2021  nebo od sezóny 

předcházející 2019/2020  -- náplň a délka VJ shodná s náplní a délkou VJ pro žačky 

nejmladší 

 

 SKUPINA ZAČÁTEČNÍK starší – Z3 - soutěžící,  kteří by jinak dle pravidel 

krasobruslení závodili v kat. žactvo; v této kategorii smí startovat pouze soutěžící, 

který se krasobruslení věnuje  buď od sezóny  2020/2021 nebo od sezóny 

předcházející 2019/2020  -- náplň a délka VJ shodná s náplní a délkou VJ pro žačky 

mladší 

 

 SKUPINA ZAČÁTEČNÍK starší – Z4 - soutěžící,  kteří by jinak dle pravidel 

krasobruslení závodili v kat. junioři; v této kategorii smí startovat pouze soutěžící, 

který se krasobruslení věnuje  buď od sezóny  2020/2021 nebo od sezóny 

předcházející 2019/2020  -- náplň a délka VJ shodná s náplní a délkou VJ pro žačky 

mladší 

 

Dle výše uvedených pravidel tak každá začátečnická kategorie odpovídá věkovému rozdělení, 

které je shodné s platnými pravidly krasobruslení pro Českou republiku pro kat. žactvo 

nejmladší, žactvo mladší, žactvo a junioři. Soutěže jsou vždy smíšené (chlapci i děvčata 

mohou startovat společně). Věkové výjimky nejsou přípustné a to ani v případě, že se jedná o 

závodníka mladší věkové kategorie (např. závodník patřící věkem do kat. nováčci nemůže 

startovat v kat. Z1, ale musí startovat v kat. nováčci B nebo C – viz. dále).  

 

Pojem „věnuje se krasobruslení“ znamená, že již nejde o účastníka přípravky (školičky 

bruslení), ale o bruslaře, který se již systematicky začíná seznamovat se základy 

krasobruslení.  V kategorii ZAČÁTEČNÍK Z1 – Z4 proto  nesmí startovat soutěžící, který se 

účastnil byť jen jedné soutěže pořádané v rámci projektu Bruslička v sezóně 2018/2019  

(neboť by tím popřel pravidlo, že se krasobruslení věnuje maximálně druhou sezónu). Pokud 

se jedná o klub, který krasobruslení pojímá  jako zájmový kroužek – „hobby bruslení“ 

(frekvence tréninků je 1 – 2x za týden), pak členové tohoto klubu mohou startovat 

v začátečnických kategoriích bez ohledu na dobu, kterou se bruslení věnují (pokud jejich 

výkonnost není vyšší než výkonnost určená pro začátečníky).  Skutečnost, že soutěžící splňuje 

podmínku „začátečníka“, tj. že se krasobruslení věnuje  buď od  sezóny  2020/2021 nebo od 

sezóny předcházející 2019/2020, není potřeba žádným způsobem dokládat; věříme, že každý 

pochopil smysl a účel těchto nově vzniklých kategorií (cílem je vyrovnaná výkonnost, v níž 

lze zvítězit). Díky těmto se do soutěží budou moci zapojit v každém klubu skutečně 

všichni ve věku 9 – 18 let, kteří o soutěže v krasobruslení mají zájem.  
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2. SKUPINA BRUSLIČKA – Bruslička „C“ – dříve Cvrčci, Benjamíni a Kadeti 

 

 
Název kategorie Horní VH Dolní VH Maximálně možný 

splněný test 
výkonnosti 

Předpokládaný 
počet 
nominovaných 
do Finále 
Brusličky 

Junioři C po 1.7.2001 před 30.6.2007  

 

max. test č. 6 10 

Žactvo C po 1. 7. 2005  

 

před 30.6.2010  

 

max. test č. 5 20 

Žactvo mladší C po 1. 7. 2008  

 

není stanovena max. test č. 4 20 

Žactvo nejmladší C po 1. 7. 2010  
 

není stanovena max. test č. 3 20 

Nováčci starší C po 1. 7. 2012  

 

není stanovena max. test č. 2 20 

Nováčci mladší C po 1. 7. 2013  

 

není stanovena max. test č. 1 20 

Sportovní dvojice C po 1.7.2005 není stanovena 

 

neplatí žádné 

omezení 

všichni zájemci 

(max. počet párů 

10) 

Taneční páry C po 1.7.2003 není stanovena 

 

neplatí žádné 

omezení 

všichni zájemci 

(max. počet párů 

10) 

 
V sezóně 2020/21  není povolen střídavý start ve stejné kategorii v soutěžích Českého poháru a 

Brusličky „C“  (v zásadě to ani není možné, protože závodník startující v Brusličce – kategorie typu 
„C“ nemůže mít splněn odpovídající výkonnostní test – viz. výše). V Brusličce „C“ jsou všechny 

soutěže smíšené! Nevypisují se zvlášť kat. pro chlapce a pro dívky.  

 

Závodníci startující v Brusličce C se mohou zúčastnit max. 3  závodů v Poháru ČKS.  

 

3. SKUPINA BRUSLIČKA – Bruslička „B“ (klubové soutěže)  – Pohár ČKS 

v systému OBO hodnocení 

 

 
Název kategorie Horní VH Dolní VH Maximálně možný 

splněný test 
výkonnosti 

Předpokládaný počet 
nominovaných do 
Finále Brusličky 

Junioři B po 1.7.2001 před 30.6.2007  

 

neplatí žádné 

omezení 

5  Ž  + 5 M 

Žactvo B po 1. 7. 2005  

 

před 30.6.2010  

 

neplatí žádné 

omezení 

15 D + 5 CH 

Žactvo mladší B po 1. 7. 2008  

 

není stanovena neplatí žádné 

omezení 

15 D + 5 CH 

Žactvo nejmladší B po 1. 7. 2010  
 

není stanovena neplatí žádné 
omezení 

15 D + 5 CH 

Nováčci starší dívky B po 1. 7. 2012  

 

není stanovena neplatí žádné 

omezení 

15 D + 5 CH 

Nováčci mladší dívky B po 1. 7. 2013  

 

není stanovena neplatí žádné 

omezení 

15 D + 5 CH  

Nováčci chlapci B po 1.7.2012 není stanovena neplatí žádné 

omezení 

5 CH 

 
V sezóně 2020/21  je  povolen střídavý start ve stejné kategorii v soutěžích Českého 

poháru/Poháru ČKS a Brusličky „B“. Soutěže nejsou smíšené.  
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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).  

 

Projekt Bruslička je určen zejména:  pro děti netrénující tak intenzivně jako děti z klubů, 

kde trénují téměř každý den od července do dubna nebo pro děti, které začaly 

s krasobruslením později než je obvyklé (např. ve věku 9 a více let). Bruslička „B“ – klubové 

soutěže jsou pak určeny pro ty, kteří rádi soutěží a soutěže Poháru ČKS jsou pro ně buď velmi 

vzdálené anebo mají v klubu tolik zájemců, že se na tyto dostanou jen párkrát za rok (z 

důvodu omezení počtu přijatých závodníků stanoveného pořadatelem Poháru ČKS).  

 

Organizační směrnice a další instrukce  uveřejňované na oficiálních stránkách Českého 

krasobruslařského svazu ohledně pořádání krasobruslařských soutěží (vč. odměn pro 

rozhodčí) 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 párových disciplín, pak s ohledem na 

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

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

Všechny soutěže jsou smíšené (v soutěži 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 Bruslička. 

Hodnocení :  

 

- ISU hodnocení  

- OBO hodnocení  

 

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

 

Žebříček Brusličky:  je veden pro všechny vypsané kategorie: 

 

 Z1 – Z4 

 Bruslička „C“ 

 Bruslička „B“ 

 

Rozpis  soutěže:  je uveřejňován na webu : https://www.projekt-bruslicka.cz/ 

 

 

 

mailto:projekt-bruslička@seznam.cz
https://www.projekt-bruslicka.cz/
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NÁPLNĚ PROGRAMŮ A JEJICH HODNOCENÍ  

Bruslička C 

 
 

Název kategorie Maximální délka 

programu (volná 

jízda – volný tanec u 

TP) 

Maximálně možná náplň pro sólo – omezení pro 

skokové prvky, v ostatním shodné s Pohárem ČKS; u 

nejmladšího žactva je omezení i u piruet; u nováčků je 

dána maximální přesně stanovená – samostatná - náplň  

Junioři C shodná s Pohárem 

ČKS 

6 skokových prvků, v rámci povoleného počtu skokových prvků mohou 

být zařazeny dvě skokové kombinace skládající se z max. 2 skoků, každý 

skok může být do programu zařazen maximálně dvakrát, povoleny jsou 

všechny jednoduché skoky a ze dvojitých skoků je povolen  jen dvojitý 

Salchow a  dvojitý Toeloop – V OSTATNÍM DLE POHÁRU ČKS. 

Žactvo C shodná s Pohárem 

ČKS  

6 skokových prvků, z dvojitých skoků může být zařazen pouze dvojitý 

Salchow (tzn. ostatní skoky musí být jednoduché); v rámci povoleného 

počtu skokových prvků může být zařazena jedna kombinace skládající se 

z maximálně 2 skoků; každý skok může být do programu zařazen 

maximálně dvakrát. V OSTATNÍM DLE POHÁRU ČKS. 

Žactvo mladší C shodná s Pohárem 

ČKS  

5 různých jednoduchých skokových prvků (nemůže být zařazen Axel); v 

rámci povoleného počtu skokových prvků může být zařazena jedna 

kombinace dvou různých jednoduchých skoků (vyjma Axela); každý 

skok může být do programu zařazen maximálně dvakrát. V OSTATNÍM 

DLE POHÁRU ČKS. 

Žactvo nejmladší C shodná s Pohárem 

ČKS  

4 jednoduché skokové prvky s maximálně jedním obratem vyjma 

jednoduchého Lutze (tzn. Axel ani Lutz není povolen); v rámci 

skokových prvků může být zařazena jedna kombinace skoků skládající se 

pouze ze dvou jednoduchých skoků vyjma 1A a 1 Lz; tj. každý skok 

může být do programu zařazen maximálně dvakrát.  

V této kategorii jsou povoleny max. dvě piruety a to:  

 1 vzpřímená pirueta  - minimálně 4 otáčky 

 1 pirueta ve váze bez změny nohy nebo nízká pirueta bez 

změny nohy – minimálně 3 otáčky 

V OSTATNÍM DLE POHÁRU ČKS. 

Nováčci starší C shodná s Pohárem 

ČKS, maximální 

délka 2 :00 min. 
(tolerance + 10 

sekund není 

povolena!) 

Maximální náplň pro tuto kat. nováčci je tato: 

- max.  2 skokové prvky a to 1S a  1T   + Kadet (vč. Kadeta 

předvede závodník 3 skoky); kombinace skoků  není 

povolena, 

- max. jedna pirueta – vzpřímená (křížená nebo čápová – min. 4 

otáčky). 

- překládání vpřed po osmě, tj. na obě strany (min. 5 překladů 

na každou stranu) 

- holubička vpřed s výdrží min. 3 sekundy 

- vozík na jedné noze (zdvih zpět do jízdy na jedné noze) 

Nováčci mladší C shodná s Pohárem 

ČKS, maximální 

délka 2 :00 min. 
(tolerance + 10 

sekund není 

povolena!) 

Maximální náplň pro tuto kat. nováčci je tato: 

- max.  2 skokové prvky a to 1S a  1T   + Kadet (vč. Kadeta 

předvede závodník 3 skoky); kombinace skoků  není 

povolena, 

- max. jedna pirueta – vzpřímená (křížená nebo čápová – min. 4 

otáčky). 

- překládání vpřed po osmě, tj. na obě strany (min. 5 překladů 

na každou stranu) 

- holubička vpřed s výdrží min. 3 sekundy 

- vozík na jedné noze (zdvih zpět do jízdy na jedné noze) 

Sportovní dvojice C Maximální délka 

programu: 2:30 

min. 

Minimální náplň:  

 jeden sólový skok (jednoduchý nebo dvojitý)  

 jednu sólovou piruetu v jedné pozici nebo párovou piruetu  

 min. jednu zvedanou figuru 

 

Taneční páry C Max. 2 :30 min.  

+/- 10 sekund 

Varianta A/volný tanec: Maximální náplň pro volný tanec zahrnuje:  

 Jednu  piruetu nebo kombinovanou piruetu  

 Jednu (kombinovanou sadu synchronizovaných twizzlů  

 Dva   choreografické prvky: jeden z nich musí být 

Choreografická charakterní kroková sekvence a jeden další 

vybraný z:  
 Choreografická zvedaná figura  

 Choreografický otáčivý pohyb  

 Choreografický twizzlový pohyb  

 Choreografický klouzavý pohyb 
 

Varianta B/povinný tanec: Evropský valčík nebo Valčík Světla hvězd 
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NÁPLNĚ PROGRAMŮ A JEJICH HODNOCENÍ  

Bruslička B 
 

 
Náplň a délka programů Brusličky „B“ je shodná s náplní a délkou programů 

jednotlivých kategorií Poháru ČKS.  

 

Faktický rozdíl je v hodnocení programů (OBO systém u Brusličky B & ISU systém 

hodnocení u Poháru ČKS) a v tom, že za závody v Brusličce „B“  (klubové soutěže) získává 

závodník body do žebříčku Brusličky B a nikoliv do žebříčku Poháru ČKS vedeného Českým 

krasobruslařským svazem.  

 
 
 

NÁPLNĚ PROGRAMŮ A JEJICH HODNOCENÍ  

Bruslička Z (začátečníci)  

 
- viz. strana 2 pravidel 

 

 
Poznámka k tancům na ledě: Soutěž v tancích na ledě může probíhat tak, že pořadatel 

vypíše soutěž ve volném tanci nebo jen v povinném tanci, který bude buď určen losem  týden 

před soutěží anebo bude určen přímo v rozpisu soutěže. Vycházím z toho, že výuka 

povinného tance pro chlapce a dívku bývá pro začátek méně náročnější než výuka volného 

tance. Pro sezónu 2020/2011 byly zvoleny  dva  povinné tance - Evropský valčík nebo Valčík 

Světla hvězd - ze čtyř tanců předepsaných ISU pro kat. Intermediate Novice pro tuto sezónu.  

 

 
 

 
 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 4. května 2020 

  

       Michaela Koblasová, 

        autorka projektu 


