
                                    
 

                                                              

 

KRITÉRIUM NA KORUNCE 

I. ročník 
Ku příležitosti slavnostního otevření nově zrekonstruovaného silničního okruhu v Běchovicích Na Korunce 

Vás srdečně zveme na výjimečný závodní den na nové rychlobruslařské Kritérium na silničním okruhu. 

 
SOBOTA 14. 9. 2019 

 

Místo konání: Sportovní areál Na Korunce (SANK) 

                         ul. Na Korunce 580, Praha 9 – Běchovice   

  

Silniční okruh: 333m délky a 5m šířky 

 

 

Registrace: Vyplněný formulář zasílejte do 12. 9. na email platil@metrans.cz  
Registrace na místě bude možná pouze při nenaplnění kapacity a za zvýšené startovné. Startovné se platí 

v den závodu v českých korunách.       

 

Hlavní rozhodčí: Klára Prokopová 

 

Koordinátor závodu: Pavel Zajpt 

 

Kategorie, startovné při registraci předem (startovné při registraci na místě) a tratě: 

a) Fitness   100,- (150,-)  do 2010, 2009 - 2004, od 2003 a méně      dovednost, 1 kolo L, 1 kolo P 

b) žáci/žákyně D 150,- (200,-)  2013 – 2014    dovednost, 1 kolo L, 1 kolo P 

c) žáci/žákyně C   150,- (200,-)  2011 -  2012                        dovednost, 1 kolo P, 3 kola L  

d) žáci/žákyně B            150,- (200,-)  2009 – 2010                    dovednost, 2 kola P, 6 kol L 

e) žáci/žákyně A            150,- (200,-)  2007  - 2008                     1 kolo L, 2 kola P, 9 kol L   

f) Kadeti                        150,- (200,-)  2005 – 2006                   2 kola L, 2 kola P, 15 kol L 

g) Dorost (Youth)          150,- (200,-)  2003 – 2004                      2 kola L, 2 kola P, 15 kol L 

h) Junioři                       150,- (200,-)  2001 – 2002                       2 kola L, 2 kola P, 30 kol L  

i) Senioři                       150,- (200,-)  2000 – starší                       2 kola L, 2 kola P, 30 kol L 

j) Masters U40 - O70  150,- (200,-)                                         2 kola L, 2 kola P, 30 kol L 

*L= zatáčky na levou stranu, P = zatáčky na pravou stranu 

 

Doprovodný program:  
 

Autogramiáda závodníků 

Moto exhibice 

S ČSKB na inline zdravě a bezpečně 

Pizza stánek 

Stánky prodejců s inline vybavením 

Bohaté občerstvení 

   

 

 

 

 



                                    
 

                                                              

 

 

 

PROGRAM: 

Registrace 8:00 – 9:20 

Trénink 9:00 – 10:00 

Meeting trenérů v 9:40 

Start závodů v 10.00 hod. 

Slavnostní zahájení v 11:00 hod 

 
Trať 

Kategorie jízda 

dovednost fitness - žB na nejlepší čas 

 malé vyhlášení  

 Slavnostní zahájení 11:00 

1 kolo L fitness na pořadí a čas 

1 kolo L žD heat (4 nej časy do finále) 

1 kolo P žC heat (4 nej časy do finále) 

2 kola P žB heat (4 nej časy do finále) 

1 kolo L žA heat (4 nej časy do finále) 

2 kola L kadeti - masters heat (4 nej časy do finále) 

1 kolo L žD Finále 

1 kolo P žC Finále 

2 kola P žB Finále 

1 kolo L žA Finále 

2 kola L kadeti - masters Finále 

 malé vyhlášení  

1 kolo P fitness na pořadí a čas 

1 kolo P žD heat (4 nej časy do finále) 

3 kola L žC na pořadí a čas 

6 kol L žB na pořadí a čas 

2 kola P žA - masters heat (4 nej časy do finále) 

1 kolo P žD Finále 

2 kola P žA - masters Finále 

 malé vyhlášení  

 velké vyhlášení fitness - žB 

9 kol L žA na pořadí a čas 

15 kol L kadeti - dorost na pořadí a čas 

30 kol L junioři - masters na pořadí a čas 

 malé vyhlášení  

 velké vyhlášení žA - masters 

   

*změna programu vyhrazena 



                                    
 

                                                              

 

PRAVIDLA: 

Hodnocení: 

Hodnocení formou víceboje. Vítězem víceboje se stává bruslař s nejmenším součtem umístění na jednotlivých 

tratích. V případě shody bodů rozhoduje o celkovém pořadí lepší umístění na nejdelší trati.  

Po dojetí víceboje následuje velké vyhlášení oceněné velkou medailí, diplomem a věcnou cenou pro první tři místa.  

Hodnocení jednotlivých tratí. Po dojetí každé tratě následuje malé vyhlášení oceněné malou medailí pro první tři 

místa.   

Kategorie fitness je určena pro začínající bruslaře a závodníky na fitness bruslích. 

Pořadatel závodu si vyhrazuje v případě nízkého počtu účastníků v kategorii, spojovat starty jednotlivých kategorií 

nebo naopak rozdělit kategorii na rozjížďky. Pro start první trati je pořadí pro řazení na startu a zařazení do 

rozjížďky losováno. U další tratě rozhoduje pro postavení na startu aktuální pořadí závodníka.  

Časomíra: Časy a pořadí je hodnoceno časomírou s kamerovým systémem.  

Velikosti koleček se řídí soutěžním řádem ČSKB. https://www.cskb-inline.cz/sites/cskb.eu/files/docs/soutezni_rad_2019.pdf 

Od kategorie Dorost výše max 110 mm 

Kadeti max 100 mm 

Žákovské kategorie max 90 mm 

Kolečka velikosti 125 mm nejsou pro závody na 

silničním okruhu povoleny 

 

Pravidla závodu se řídí SŘ ČSKB 2019 a propozicemi tohoto závodu.  

Pořadatel si dále vyhrazuje právo zrušení závodu z důvodu nepříznivého počasí.  

Závěrečné závody se mohou konat vzhledem k počtu účastníků a posunu časů za umělého osvětlení.  

Povinnosti závodníků: 

Závodník je povinen být vybaven ochrannou přilbu a tu používat jak při samotném závodu, tak i při volném ježdění. 

Chrániče končetin jsou doporučeny. Závodník musí mít dle instrukcí správně nasazené startovní číslo. 

Závodníci nejsou organizátorem závodů nijak pojištěni a startují na vlastní nebezpečí.  

Pořadatel závodu – Sokol Běchovice II a Roller team Stars Praha 

Kontakt email: platil@metrans.cz 

https://www.cskb-inline.cz/sites/cskb.eu/files/docs/soutezni_rad_2019.pdf

