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10. Czech Indoor 
In-line Open 

Otevřené MČR v halovém rychlobruslení 
!

20. ledna 2019 
Sportovní centrum Nymburk 

!

$  
!!

Místo konání: Sportovní centrum Nymburk, Sportovní 1801, Nymburk, 
 http://www.scnb.cz/ 

Centrální víceúčelová hala, povrch palubky.        



Pořadatel:  KSBM Praha !
Organizátoři: KSBM Praha speedskating club (www.ksbm.cz) 

ČSKB (www.cskb-inline.cz) !
Hlavní rozhodčí: Denis Krupka 
Ředitelka závodu: Ludmila Krupková !!

Předběžný program:   neděle 20. 1. 2019 
   8:00-9:00 – registrace 

9:00-9:50 – trénink 
9:20 – schůzka vedoucích oddílů 

   10:00 – start závodů !
Účastníci: Závodníci (muži i ženy) všech věkových kategorií. Počet 

účastníků je limitován dle instrukcí organizátora. Kategorie 
mohou být sloučeny podle počtu přihlášených. Závodů řazených 
do MČR se mohou účastnit pouze členové ČSKB, popř. 
zahraniční závodníci registrovaní v národních svazech, které 
jsou členy CERS. V rámci MČR budou hodnoceni pouze závodníci 
s českým státním občanstvím. Zahraniční účastníci budou 
hodnoceni v celkovém pořadí. 

   
Registrace: Registrace přijaté do 15. 1. 2019: 200 Kč, 
 15.1-17.1. - 300 Kč, 
 kategorie žáci D, C a fitness do 15. ledna: 100 Kč, 
 15.1-17.1. 2019 200 Kč. 
 Po 17.1.2019 již není možnost přihlášení se, ani na místě. !

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

 Platba musí proběhnout přes účet č. 218877307/0300. Jako 
variabilní symbol uveďte Registrační číslo vašeho oddílu a 
jméno oddílu tak, jak je uvedené na stránkách ČSKB (http://
www.cskb-inline.cz/registrovane-oddily). Platby musí být připsány 
na účet před dnem závodu. !

   Registrace na místě není možná! !
  

Kontakt:  lida.krupkova@seznam.cz  
   Tel:  Ludmila Krupkova: +420603193080  !
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Program:  Organizátoři mají právo změnit program v závislosti na počtu 
přihlášených a na podmínkách na sportovišti. !

Pravidla:  Závodí se podle Soutěžního řádu ČSKB a podle mezinárodních 
pravidel C.E.C. v platné verzi a podle 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 mít startovní číslo. Bez čísla nebo 
ochranné přilby nebude závodníkovi povolen start v závodu. !

Odpovědnost: Organizátoři ani pořadatel nepřebírají odpovědnost za zranění  
a případné ztráty a poškození výstroje v době konání CIIO. 
Účastníci startují na vlastní odpovědnost. !

Kategorie: !
Speed (muži/ženy – M/F): 
• Žáci D (Schüler D) 2013-2014  
• Žáci C (Schüler C) 2011-2012  
• Žáci B (Schüler B) 2009-2010 – MČR 
• Žáci A (Schüler A) 2007-2008 – MČR 
• Kadeti (Cadetes) 2005-2006- MČR 
• Dorost (Youth) 2003-2004 – MČR 
• Junioři (Junior) 2001-2002 – MČR 
• Senioři (Aktive) 2000 a starší – MČR  
• Masters: 
 U-40 1989-1980 
 U-50 1979-1970 
 U-60 1969-1960 
 O-60 1959 - 

Začátečníci+Fitness: 

• Fitness D  – 2013 a mladší 

• Fitness C – 2011-2012 

• Fitness B - 2009-2010 

• Fitness A - 2007-2008 

• Fitness K - 2005-2006 



!!
Tratě 

!

!
*P – bodovací závod  !!
Ubytování a jídlo: 
K dispozici je ubytování přímo ve Sportovním centru (2-4lůžkové pokoje), cena cca 
400 Kč/den/os. se snídaní - tel.: T: +420 325 517 801, www.scnb.cz. !
Oběd (polévka, hlavní jídlo+salát) v ceně 150 Kč je možné zajistit pouze na 
objednávku nejpozději do 13.1.2019. Poznamenejte již v přihlášce. !
Kontakt:  
Ludmila Krupková  
+420 603193080  
e-mail: lida.krupkova@seznam.cz 
http: www.indoorinline.cz 

  1. trať 2. trať 3. trať

Žákyně/žáci D ½ kola 1 kolo 3 kola

Žákyně/žáci C 2 kola 1 kolo 4 kola

Žákyně/žáci B 3 kola 1 kolo 5 kol

Žákyně/žáci A 5 kol 1 kolo 10 kol 

Kadeti(ky) 5 kol 3 kola 15 kol P*

Dorost 10 kol 5 kol 20 kol P

Juniorky + Seniorky (Ž) 
15 kol 5 kol 30 kol P

Junioři A + Senioři (M) 
15 kol 5 kol 30 kol P

Masters  AK Ženy, Muži 10 kol 5 kol 20 kol

Fitness D,C ½ kolo 2 kola

Fitness B,A 1 kolo 3 kola

Fitness K 1 kolo 8 kol

http://www.scnb.cz

