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24. března 2013 
Sportovní centrum Nymburk 

 
 

Místo konání: Sportovní centrum Nymburk, Sportovní 1801, Nymburk, 
http://www.scnb.cz/ 
Centrální víceúčelová hala, povrch palubky, velmi dobré zázemí pro 
sportovce i diváky. Délka okruhu je 80 m, start je na začátku rovinky 
(14,9 m od středu okruhu, tedy cílové čáry) 
 

   
 
           
Organizátoři:  ČSKB (www.cskb-inline.cz) 

KSBM Praha speedskating club (www.ksbm.cz) 
Hlavní rozhodčí: Denis Krupka 
 

http://www.ksbm.cz/


   
Předběžný program:   Neděle 24. 3. 2013 
   8:45-9:30 – registrace 

9:00-9:55 – trénink 

10:00 – meeting  

   10:15 – start závodů 

 
Účastníci: Závodníci (muži i ženy) všech věkových kategorií od začátečníků po AK 

kategorie podle rozpisu kategorií. Počet účastníků je limitován. 

Kategorie mohou být sloučeny podle počtu přihlášených. Závodů 

řazených do MČR se mohou účastnit pouze členové ČSKB. V rámci MČR 

budou hodnoceni pouze závodníci s českým státním občanstvím. 

Zahraniční účastníci budou hodnoceni v celkovém pořadí. 

   
Registrace: Registrace přijaté před 20.3. 2013: 120 Kč, 

kategorie Mini a fitness 1+2: 50 Kč 
   Registrace po 20.3. nebo na místě bez předběžné registrace: 150 Kč 

Přihlášku zašlete e-mailem (lida.krupkova@seznam.cz) nebo online na 
adrese www.indoorinline.cz (v provozu od 4.3.2013). Přihláška musí 
obsahovat křestní jméno, příjmení, rok narození, pohlaví (M/Ž), 
kategorie (speed/fitness), klub, kontakt 

 
  

Kontakt:  lida.krupkova@seznam.cz  
   Tel:  Ludmila Krupkova: +420603193080  
 
Program:  Organizátoři mají právo změnit program bez předběžného ohlášení 

v závislosti na počtu přihlášených a na podmínkách na sportovišti. 
 
Pravidla:   Závodí se podle pravidel ČSKB a mezinárodních pravidel C.E.C. a 

rozpisu tohoto závodu. Účastníci závodu jsou povinni mít na hlavě 
přilbu. Chrániče na ruce a nohy jsou doporučené. 

 

Hodnocení: Závodí se formou víceboje. V každém závodě své kategorie bruslař 
obdrží body dle umístění, vítězem se stává závodník s nejmenším 
celkovým součtem bodů ze všech závodů v dané kategorii. Při 
nerozhodném počtu bodů rozhoduje lepší umístění na nejdelší trati. 

 

Startovní čísla: Všichni účastníci jsou povinni nosit startovní čepičku na ochranné 
přilbě. Bez startovního čísla nebo ochranné přilby nebude závodníkovi 
povolen start v závodu. 

 
Odpovědnost: Organizátoři nepřebírají odpovědnost za zranění a případné ztráty a 

poškození výstroje v době konání CIIO. Účastníci startují na vlastní 
odpovědnost. 
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Kategorie 
 
Speed (muži/ženy – M/F): 

 Mini 2008 a mladší 

 Žáci D (Schüler D) 2006 – 2007 

 Žáci C (Schüler C) 2004 – 2005 

 Žáci B (Schüler B) 2002 – 2003 - MČR 

 Žáci A (Schüler A) 2000 – 2001 -  MČR 

 Kadeti (Cadetes) 1998 – 1999 -  MČR 

 Junioři B (Junior B) 1996 – 1997 - MČR 

 Junioři A (Junior A) 1994-1995 - MČR 

 Senioři (Aktive) 1993 a starší - MČR 

 Masters AK 1983 a starší 
 
Fitness: 

 Fitness 1 2000 a mladší 

 Fitness 2 1999 a starší 
  
Kategorie mohou být dále rozčleněny podle přihlášených účastníků (týká se kategorií 
Masters a fitness) 
 
 
 

Tratě 
 

  1. trať 2. trať 3. trať 

Mini ½ kola 1 kolo  

Žákyně D - Schüler D girls 1 kolo  ½ kola 3 kola 

Žáci D - Schüler D boys    

Žákyně C - Schüler C  girls 2 kola  1 kolo 4 kola 

Žáci C - Schüler C boys        

Žákyně B - Schüler B girls 3 kola 1 kolo 5 kol 

Žáci B - Schüler B boys       

Žákyně A – Schüler A girls 5 kol 1 kolo 10 kol  

Žáci A - Schüler A boys       

Kadetky - Cadets girls 5 kol 3 kola 15 kol P* 

Kadeti - Cadets boys    

Juniorky B - Junior B girls 10 kol 5 kol 20 kol P 

Junioři B - Junior B boys       
Juniorky A + Seniorky 
Junior A girls + Senior ladies 10 kol 5 kol 20 kol P 
Junioři A + Senioři 
Junior A boys + Seniors 15 kol 5 kol 30 kol P 
Masters  AK Ženy, Muži 
Masters  AK Ladies + Man 10 kol 5 kol 20 kol 

Fitness 1 2 kola ½ kolo  

Fitness 2 1 kolo 5 kol  



Štafety**  

Žáci a žákyně D+C 12 kol     

Žáci a žákyně B+A 15 kol     

Kadeti+jun B+jun A+muži 18 kol     

Kadetky+junB+Jun A+Ženy 18 kol     

     

 
*P – bodovací závod 
** Štafety budou zařazeny pouze podle časových možností. V závislosti na počtu 
účastníků může být zařazen závod jednotlivců ve slalomu pro kategorie Žáci/žákyně D a 
C. Závodů štafet se účastní minimálně 2 závodníci. Štafety se mohou jet formou cross 
závodu s překážkami. 

 
Ubytování: K dispozici je ubytování přímo ve Sportovním centru (2-4lůžkové pokoje), cena 
400 Kč/den/os. se snídaní (nutné rezervovat co nejdříve, do 10.3.). Oběd (polévka, hlavní 
jídlo+salát) v ceně 120 Kč je možné zajistit pouze na objednávku nejpozději do 15.3. 2013. 
Poznamenejte již v přihlášce. 
 
Vyloučení zodpovědnosti: „ Pořadatel ani organizátor nepřebírají žádnou odpovědnost za 
věcné škody a škody na majetku účastníků. Toto se vztahuje i na zástupce či pomocníky a 
další osoby, jejichž služeb organizátor závodu využívá k zajištění průběhu závodů“. 
 
 
Kontakt: 
Ludmila Krupková 
+420 603193080 
e-mail: lida.krupkova@seznam.cz  
http: www.indoorinline.cz, www.cskb-inline.cz 
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