
                  

             

       

 

 

RYCHLOBRUSLENÍ 

Datum konání:  31. 1. 2018 – 1. 2. 2018 

Organizátor:  Český svaz rychlobruslení 

Místo konání: Zimní stadion Litomyšl, rozměry ledové plochy 60x30 m 

Disciplína:  jednotlivci  111 m (1 kolo)           
                        333 m (3 kola) 

500 m (4 ½ kola) 
 

   štafety  16 kol (obě kategorie) 

Ředitel závodu: Roman Vodička  
e-mail: rkskutec@email.cz 
tel.: 739 788 092 

Kancelá ř závodu: Zimní stadion Litomyšl 

Sout ěžní kategorie:   starší žáci, starší žákyně (rok narození 2003–2004) 
mladší žáci, mladší žákyně (rok narození 2005 a mladší) 

Počet účastník ů: každý kraj může nominovat maximálně 8 závodníků (maximálně 2 
závodníky v každé kategorii) a 2 osoby doprovodu (celkem 10 osob) 

Podmínky závod ů: Závod jednotlivc ů na tratích: 111 m, 333 m a 500 m     

Závod jednotlivců je vícekolový. 

V závodě na 111 m postupuje do semifinále vítěz každé rozjížďky. Další 
bruslaři budou zařazeni do semifinále v pořadí podle dosažených časů 
v rozjížďce.  

• Do finále A postupují první dva bruslaři z obou semifinálových 
jízd a bruslař, který se umístil na 3. místě s nejlepším časem.  

• Do finále B postupují bruslaři ze semifinálových jízd, kteří 
nepostoupili do finále A.  

• Do finále C, D a E budou bruslaři zařazeni podle časů 
dosažených v rozjížďkách. 

 
V závodech na 333 m a 500 m z každé rozjížďky postupují první dva 
bruslaři do semifinálových jízd. 
 
Do finále A postupují první dva bruslaři z obou semifinálových jízd a 
bruslař, který se umístil na 3. místě s nejlepším časem. 

• Do finále B postupují bruslaři ze semifinálových jízd, kteří 
nepostoupili do finále A. 

• Do finále C postupují bruslaři, kteří se umístili na 3. místě 
v rozjížďkách.  



                  

             

       

 

 
 

 
 

• Do finále D postupují bruslaři, kteří se umístili na 4. místě 
v rozjížďkách. 

• Do finále E postupují bruslaři, kteří se umístili na 5. místě 
v rozjížďkách.  

Závod štafet na 16 kol 

Štafeta se skládá ze 4 bruslařů z jednoho kraje příslušné kategorie.  
Závod štafet je jednokolový, jedou se pouze rozjížďky. 
Všichni členové štafety se musí účastnit závodu. Střídat se mohou po 
jednom a více kolech.  

Pravidla:  závodí se podle pravidel ISU 2016 pro short track a ustanovení tohoto 
rozpisu. 

Přihlášky: prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního systému 
ODM 2018; přístupové údaje k Centrálnímu informačnímu systému 
budou poslány na všechny kraje 

Uzávěrka p řihlášek: 8. 1. 2018  

Nahrazení závodník ů ve štafetách: 
 
 start závodníků z jiných sportů, než na který jsou na ODM přihlášení, je 

možný pouze v případě zranění nebo lékařsky potvrzené zdravotní 
indispozice člena/ky štafety a pokud kraj není schopen sestavit štafetu 
ze zbývajících závodníků daného sportu. Toto nahrazení je možné 
pouze v závodech štafet. 

 
Porady, losování: před závodem na zimním stadionu v Litomyšli 

Startovní čísla: před závodem na zimním stadionu v Litomyšli 

Časomíra:  ALGE Timing s kamerou 

Časový harmonogram: 

Středa, 31. 1. 2018  
09:00–09:40 trénink 
10:00–12:00 závod na 111 m 
12:00–15:00 závod na 500 m   
 
Čtvrtek, 1. 2. 2018  
09:00–09:40 trénink 
10:00–12:00 závod na 333 m 
12:30–14:00 závod štafet na 16 kol 
 
 
 
 
 



                  

             

       

 

 
 

Hodnocení:   Závody jednotlivc ů 

 Pro závody bude použit oficiální počítačový program pro závody ISU, 
který sestavuje závody (složení rozjížděk, semifinále a finále) a 
vyhodnocuje výsledky automaticky.  

Každý bruslař obdrží pomocné body za umístění v rozjížďkách, za 
umístění v semifinále a finálové body za umístění ve finále 
na jednotlivých tratích. Vítězem každé tratě se stává bruslař s nejvyšším 
počtem finálových bodů.  

Závod štafet 

Štafety závodí v rozjížďkách na čas. Celkové pořadí štafet bude 
sestaveno podle časů dosažených v rozjížďkách. 

Technická ustanovení:    

Každý závodník při vstupu na led musí mít vhodné sportovní oblečení, 
brusle, rukavice (ne hokejové) a přilbu. Bruslaři mohou závodit 
s cyklistickou nebo hokejovou přilbou běžné výroby. Bruslaři mohou 
závodit na libovolných bruslích, chlapci i dívky na kanadách nebo 
krasobruslích. Je zakázáno závodit na rychlobruslích pro dlouhou nebo 
krátkou dráhu.  

Protesty:  Protesty mohou podávat pouze trenéři nebo vedoucí družstev ihned po 
dojetí příslušného závodu hlavnímu rozhodčímu na ledě. 
K protestu se musí přihlásit z místa určeného pro trenéry a vedoucí 
družstev. 
Stanovisko hl. rozhodčího je okamžité, nevratné a není možné se 
odvolat. 

 

Vyhlášení výsledk ů: vyhlášení výsledků po kategoriích proběhne vždy 30 minut po skončení 
závodů všech kategorií 

předání medailí a diplomů proběhne dle celkového programu ODM 2018 

Ceny:   soutěžící na 1.–3. místě obdrží medaili a diplom 
soutěžící na 4.–6. místě obdrží diplom 

Změna propozic:  v případě nepředvídaných okolností si organizační výbor vyhrazuje 
právo změny propozic v souladu s pravidly. 

pořadatel si vyhrazuje právo změn v časovém programu v případě 
mimořádných událostí  

 
Zdravotní zajišt ění:  po celou dobu závodů je zajištěna zdravotní služba  
 

 


