
EAST EUROPEAN CUP 2019 
SZEGED (HUN) 11.-12. MAY 
GERA (GER) 17.-19. MAY 

OSTRAVA (CZE) 25.-26. MAY 
WÖRGL (AUT) 31. MAY-2. JUNE 

TATABÁNYA (HUN) 27.-28. JULY 

OSTRAVA SPEEDSKATING 
KRITERIUM No. 3

EAST EUROPEAN CUP    MISTROVSTVÍ ČR 

organizátoři 

KSBM PRAHA  a  IN-LINE VESELÍ 

 

Sportovní areál U Cementárny, Ostrava-Vítkovice 
www.sareza.cz/in-line-park/  

GPS: 49.8131772N, 18.2431764E 

 Hlavní rozhodčí: Denis Krupka 
 www.ksbm.cz/OSK 

25.-26. květen 2019

http://www.sareza.cz/in-line-park/


Místo konání:  In-line dráha ve Sportovním areálu U Cementárny. Dráha je 200 m 
dlouhá, 6 m široká, povrch durflex® 101 sp roller professional 

Ředitelka závodu: Petra Korvasová  

Pravidla: Závodí se podle Soutěžního řádu ČSKB a podle mezinárodních 
pravidel C.I.C. v platné verzi a podle pravidel EEC. 

Účastníci: Závodníci (muži i ženy) všech věkových kategorií od začátečníků po 
Masters kategorie podle rozpisu. Počet účastníků je limitován dle 
organizátora. Kategorie mohou být sloučeny podle počtu přihlášených. 
Závodů zařazených do MČR se mohou účastnit pouze členové ČSKB, 
popř. zahraniční závodníci registrovaní v národních svazech, které jsou 
členy WSE. 

Startovné: Senioři, Junioři, Dorost, Kadeti, Žáci A …………………380 Kč /15 Eur 
 Žáci B, Masters ……………………………………………….………260 Kč/10 Eur 
 Žáci C, D, začátečníci a fitness ………………………………130 Kč /5 Eur 
 Při platbě v Eur poplatky bance pouze na účet odesílatele! 

Bankovní účet: 218877307/0300 nebo pro platby ze zahraničí 
 IBAN: CZ26 0300 0000 0002 1887 7307 
 SWIFT/BIC: CEKOCZPP 
 Registrace je platná pouze po zaplacení startovného. 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.  

 Pozor - obědy se hradí na jiný účet - viz níže! 
   
Ukončení registrace: 20. 5. 2019 (registrace přijaté po tomto datu jsou zpoplatněny 

dvojnásobně) 

Registrace: pomocí formuláře, který vám zašleme spolu s pozvánkou. Registrace je 
platná pouze po zaplacení startovného. 

 Registrace ani platba na místě není možná! 
 Přihlášku zašlete e-mailem na lida.krupkova@seznam.cz 
  
Časomíra: All system s. r. o., KSBM Praha 

Program: Organizátoři mají právo změnit program bez předběžného ohlášení 
v závislosti na počtu přihlášených a na podmínkách na sportovišti          
(v případě deště je možná varianta závodů na silničním okruhu) 

  Závody začínají v sobotu 25.5. v 9:30. 
  vyzvednutí startovních čísel - sobota 8:00-9:00 
  

Hodnocení: V rámci MČR budou hodnoceni pouze závodníci s českým státním 
občanstvím a členové ČSKB s aktuálně platnou licencí. Titul se uděluje 
na jednotlivých tratích v kategoriích žáků A až Seniorů. Vyhlášení 

http://www.cskb-inline.cz/registrovane-oddily
mailto:lida.krupkova@seznam.cz


medailistů MČR bude probíhat ihned po skončení finálového závodu 
všech kategorií. Vyhlašují se první tři závodníci v kategorii. 

 V rámci EEC se hodnotí formou víceboje. V EEC se hodnotí pouze 
kategorie Žáci A (11 a 12 odděleně), Kadeti, Dorost. 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 shodném počtu bodů rozhoduje lepší umístění na nejdelší 
trati. 

  
 Ostrava speedskating kriterium se hodnotí formou víceboje ze všech 

závodů, platí pro všechny kategorie. 

 CadoMotus Sprint Cup - 8 nejrychlejších mužů a 8 nejrychlejších žen ze 
závodu na 200 m (z prvního postupového kola závodu na 200 m) napříč 
kategoriemi se zúčastní finále na jedno letmé kolo. Vyhlašuje se pouze 
vítěz, který získá hodnotnou cenu od firmy inlinespeed.cz. Tento závod se 
nepočítá do žádného celkového hodnocení. 

Startovní čísla: Startovní čísla na levé noze a na zádech. Bez startovního čísla nebude 
závodníkovi povolen start v závodu. 

Odpovědnost: Organizátoři ani pořadatel nepřebírají odpovědnost za zranění a 
případné ztráty a poškození výstroje v době konání závodu. Účastníci 
startují na vlastní odpovědnost. Registrovaní členové ČSKB jsou pojištěni 
v rámci tohoto spolku. Účastníci jsou povinni mít na hlavě přilbu po 
celou dobu pohybu na dráze. Chrániče na ruce a nohy jsou doporučené. 

Maximální velikost koleček: 
 Žáci - max. 90 mm  
 Kadeti - max. 100 mm 
 Dorost, Junioři, Senioři, Masters - max. 110 mm 

Protest: Podle SŘ lze podávat protesty nejdéle do 15 minut po oficiálním 
oznámení výsledků. Poplatek za protest je 1500 Kč (60 Eur). 

Catering: Obědy v ceně 150 Kč/kus (6 Eur) (polévka+hlavní jídlo) objednávejte na 
mail: inlineveseli@seznam.cz - uveďte celkový počet za oddíl. Obědy je 
nutné zaplatit převodem na účet 115-1548770267/0100 nejpozději do 
17. 5. 2019. Pokud nebude do této doby připsaná platba na účet, 
rezervace obědu se ruší. 

Ubytování: https://www.hotely.cz/ostrava/ 
 https://www.qualityhotelostravacity.com/cs/ 
 https://www.penziony.cz/ubytovani/ostrava/ 
 http://www.ubytovani-ostrava.com 
 https://www.ubytovani-aktualne.cz/region/ostrava-levne-ubytovani-47/ 

Parkování:  před areálem zdarma 

Antidoping: Všichni účastníci jsou povinni se podrobit dopingové kontrole, pokud k ní 
budou vyzváni dopingovým komisařem. 

http://inlinespeed.cz
mailto:inlineveseli@seznam.cz
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Informace:  Petra Korvasová - tel.: 605210322, e-mail: inlineveseli@seznam.cz, 
Ludmila Krupková, tel.: +420603193080, lida.krupkova@seznam.cz, 

Upozornění:  V rámci závodu Ostrava Speedskating Kriterium - MČR budou 
pořizovány oficiální fotografie a videa pro okamžité i budoucí použití na 
internetu, vysílání, v tisku. 

 Prosím vezměte na vědomí, že můžete být fotografováni a filmováni jako 
účastníci závodů, diváci.  

 Vstupem na tuto akci souhlasíte s tím, že pořadatelé In-line Veselí a KSBM 
Praha a nadřízený orgán ČSKB mají právo záběry z této akce využít k 
přímému přenosu nebo pozdějšímu zveřejňování fotografií a videí na 
internetu, v tisku či v televizním vysílání.  

 Pokud si nepřejete být fotografování, musíte toto písemně sdělit 
fotografovi akce. 

 Při registrací na tuto akci (25.-26. května 2019) shromažďují organizátoři 
osobní údaje. Tyto údaje budou využívány výhradně organizátory KSBM 
Praha a In-line Veseli pro registraci této události a nebudou poskytnuty 
třetím stranám. V rámci této veřejné akce budeme zveřejňovat příslušná 
data (jméno, jméno, klub, věková skupina a rok narození), dále výsledky a 
tato data mohou být předána tiskovému nebo TV médiu. Registrací na tuto 
akci sportovec souhlasí se shromažďováním, zpracováváním, uchováváním a 
používáním uvedených osobních údajů, jakož i s publikováním registrace, 
startovní listiny a výsledků. Sportovec se může proti tomuto písemně 
odvolat k pořadateli. V tomto případě budou  osobní údaje začerněné. Za 
účastníky mladší 15 let souhlasí s výše uvedeným zodpovědní zástupci 
klubu. 

VĚKOVÉ KATEGORIE A TRATĚ (červeně jsou vyznačené kategorie MČR) - info k hodnocení 

MČR - hodnotí se každá trať samostatně (MČR se nevyhlašuje v závodě štafet) 
EEC - do závěrečného hodnocení víceboje se počítají dvě krátké (500 a 1000 m) a dvě 

dlouhé tratě. Při rovnosti bodů rozhoduje nejdelší trať. 
OSK - do závěrečného hodnocení víceboje se počítají všechny odjeté tratě (vyjma 

Cadomotus sprint Cupu). Při rovnosti bodů rozhoduje nejdelší trať. 
štafety - nepočítají se do žádného celkového hodnocení, vyhodnoceny budu samostatně 

Kategorie a tratě: 

* - tyto kategorie jedou své závody pouze v sobotu 

Fitness kategorie se jedou společně dívky a chlapci a budou tak i hodnocené. 
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Štafety (složení štafet smí být pouze z jednoho oddílu)

Kategorie rok narození

Senioři 2000 a starší 200 m 500 m 5000 m Points 1000 m
10000 m 

Elimination

Seniorky 2000 a starší 200 m 500 m 5000 m Points 1000 m
10000 m 

Elimination

Junioři 2001-2002 200 m 500 m 5000 m Points 1000 m
10000 m 

Elimination

Juniorky 2001-2002 200 m 500 m 3000 m Points 1000 m
5000 m 

Elimination

Dorostenci 2003-2004 200 m 500 m 5000 m Points 1000 m
10000 m 

Elimination

Dorostenky 2003-2004 200 m 500 m 3000 m Points 1000 m
5000 m 

Elimination

Kadeti 2005-2006 200 m 500 m
5000 m 

Elimination 1000 m 3000 m Points

Kadetky 2005-2006 200 m 500 m
5000 m 

Elimination 1000 m 3000 m Points

Žáci A 2007-2008 200 m 500 m
3000 m 

Elimination 1000 m 2000 m Points

Žákyně A 2007-2008 200 m 500 m
3000 m 

Elimination 1000 m 2000 m Points

Žáci B 2009-2010 200 m 500 m
dovednostní 

slalom 1500 m

Žákyně B 2009-2010 200 m 500 m
dovednostní 

slalom 1500 m

Žáci C* 2011-2012 100 m
dovednostní 

slalom 500 m

Žákyně C* 2011-2012 100 m
dovednostní 

slalom 500 m

Žáci D* 2013-2014 30 m
dovednostní 

slalom 300 m

Žákyně D * 2013-2014 30 m
dovednostní 

slalom 300 m

MASTERS muži 1989 a starší 500 m 3000 m 1000 m

MASTERS ženy 1989 a starší 500 m 2000 m 1000 m

Fitness K (M+Ž) * 2005-2006 300 m 1000 m 30 m

Fitness A (M+Ž)* 2007-2008 100 m 800 m 30 m

Fitness B (M+Ž)* 2009-2010 100 m 500 m 30 m

Fitness C (M+Ž)* 2011-2012 100 m 300 m 30 m

Fitness D (M+Ž)* 2013 a mladší 30 m 100 m

Kategorie

žákyně C/D / žáci C/D 6 kol 3 (nebo 2) závodnící

žákyně A/B / žáci A/B 12 kol 3 (nebo 2) závodnící

Kadetky/Dorostenky+Juniorky+Seniorky/ 
Kadeti/Dorostenci+Junioři+Senioři 15 kol 3 (nebo 2) závodnící


