
Freizeitpokal 2018 
Dresdner Kinder- und Jugendspiele im Eiskunstlaufen 

- Ausschreibung – 
 
 
Pořadatel: Stadtsportbund Dresden e.V. 
 
Organizátor: Dresdner Eislauf-Club e.V.  
 
Místo konání: Energieverbundarena – Eissporthalle Dresden 
Magdeburger Str. 10 
01067 Dresden 
 
Datum: 24.02.2018 
 
Uzávěrka přihlášek: 02.02.2018, 12:00 hod. 
Fax: 0351/4964019 
E-mail: info@dresdner-eislauf-club.de 
 
Obsah přihlášky: Příjmení, jméno / datum narození účastníka 
Kategorie soutěže / jméno klubu 
 
Startovné:  
 
15,- € za účastníka kategorie Mini AK 5, 6 a Hobby A 
20,- € za účastníka všech ostatních kategorií 

 
Startovné je splatné s přihláškou.  
Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o registrační poplatek, který v případě odhlášení nebo 
neúčasti na soutěži nebude vracen. 
Bankovní spojení: 

DEC Dresdner Eislauf-Club e. V. 
IBAN    DE19 8707 0024 0100 0736 00 

BIC       DEUTDEDBCHE 
Účel platby: FZP2018, jméno sportovce, klub 
 

Doklad o zaplacení musí být předložen před zahájením soutěže.   
Při placení v hotovosti v den závodu bude účtován manipulační poplatek ve výši 5,-€. 
 
Podmínky účasti: Soutěže jsou otevřeny dětem a dospívajícím v amatérském sportu, kteří jsou členy 
krasobruslařského klubu. Vyloučeny jsou členové a kandidáti národních reprezentací a sportovci, kteří se 

účastnili krasobruslařského mistrovství Německa. Pořadatel si vyhrazuje právo po konzultaci s ředitelem 
soutěže nechat chybně registrované sportovce závodit bez hodnocení. 
Kategorie dospělých amatérských krasobruslařů bude hodnocena mimo soutěž Dresdner Kinder- und 
Jugendspiele. 
 
Omezení počtu účastníků: Pořadatel si vyhrazuje právo následně omezit počet účastníků, pokud by byl počet 
nahlášených účastníků příliš vysoký. 
 

Rozhodčí: Žádáme zúčastněné zemské krasobruslařské svazy, aby poskytly rozhodčího. Neposkytne-li svaz 

rozhodčího, musí zaplatit za každého přihlášeno účastníka 10 € navíc. 
 
Podmínky pro hodnocení: Bude hodnoceno podle systému OBO známkami A a B. V případě stejného počtu 
bodů rozhoduje známka B o lepším umístění. Vítězové jednotlivých kategorií získají trofej. První tři umístění 
dostanou medaile. Všichni účastníci obdrží certifikáty. 
Pokud se v některé kategorii účastní pouze jeden sportovec či sportovkyně, budou předány pouze 
medaile. 
  
 
 



Časový rozvrh: Podrobný rozvrh bude vytvořen po obdržení všech přihlášek a rozeslán všem přihlášeným 
krasobruslařským klubům. Prosíme o uvedení klubové adresy, faxového čísla nebo e-mailové adresy 
v přihláškách. 
 
Registrační průkazka sportovce: Před zahájením soutěže musí být v registrační kanceláři předložen platná 
registrační průkazka sportovce a platné zdravotní osvědčení. 
 

Přehrávání hudby: MP3 / CD v nouzovém případě 
MP3 je třeba zaslat při registraci e-mailem / v den soutěže musíte mít záložní kopii na USB. Název souboru 
musí být uveden následujícím způsobem: 
Volná jízda: prijmeni.jmeno-kategorie-fp.mp3 
 
Rozlosování: Rozlosování bude provedeno počítačem. 
 
Odpovědnost za škody: Pořadatel a organizátor nenesou žádnou odpovědnost za případně vzniklé škody. 

 
  



KATEGORIE 
 
Mini AK1 5 a mladší: Účastníci narození po 01.07.2012 
 
Účastníci musí předvést předepsanou sekvenci prvků podle volně volitelné hudby. 
Hudba se zpěvem je povolena. 
Povinné prvky: 
- 1 kruh koloběžka vpřed nebo překládání vpřed 
- 1 kruh koloběžka vzad nebo překládání vzad 
- ‘stromeček’ vpřed (polovina kluziště) se zakončením čápa (min. 10 metrů) a zabrzděním  
- ‘stromeček’ vpřed do protisměru do podřepu (min. 10 metrů) 
Pořadí prvků musí být zachováno! 
 
 
Mini AK 6 účastníci narození od 01.07.2011 do 30.06.2012 
 
Účastníci musí předvést předepsanou sekvenci prvků podle volně volitelné hudby. 
Hudba se zpěvem je povolena. 
Povinné prvky: 
- překládání vpřed do tvaru osmičky (dvě osmičky; ne dva kruhy) 
- z toho do rovné přímky / dřep ‘sicka’ bb nebo jízda vpřed ve dřepu na jedné noze ‘kanón’ eb 
(cca.10m) / skluz vpřed ‘stromeček’ do čápa (ca.10m) 
- překládání vzad 2 kruhy (volitelný směr) 
- volitelný skok 
- základní pirueta eb nebo bb (min. 3 otáčky) – bonusové hodnocení pro nízkou nebo vysokou piruetu 
- volitelný skok  
(Každý typ skoku smí být proveden pouze jednou) 
Pořadí prvků musí být zachováno! 
 

Upozornění: na rozdíl od obecných pravidel soutěže rozhoduje v kategoriích Mini AK 5 a 6 o lepším 
umístění při stejném počtu bodů vyšší známka A! 
 
V kategoriích Mini nebude probíhat samostatné hodnocení dívek a chlapců.  
 
Začátečníci dívky a chlapci 
 
AK 7 
Startovat mohou sportovci narození od 01.07.2010 do 30.06.2011. 
 
AK 8 
Startovat mohou sportovci narození od 01.07.2009 do 30.06.2010. 

 
AK 9 
Startovat mohou sportovci narození od 01.07.2008 do 30.06.2009. 
 
AK 10 
Startovat mohou sportovci narození od 01.07.2007 do 30.06.2008. 
 
Dívky a chlapci budou hodnoceni samostatně. 
  
Pro všechny kategorie začátečníků platí technické požadavky podle DFBest. DKBEK 2015 
 
Soutěž sestává pouze z volné jízdy.  

  

                                                           
1
 věk 



Délka volné jízdy  
 
Délka volné jízdy činí 3:00 min +/-10 sek.  
Kratší programy (pod 2:50 min.) nebudou penalizovány. 
a) skoky: 
Maximálně šest (6) skokových prvků. Jeden ze skoků musí být typu Axel (skok kadet splňuje 
požadavky, ale nebude mít žádnou bodovou hodnotu). Program může obsahovat až dvě (2) skokové 
kombinace nebo skokové sekvence. Skoková kombinace smí obsahovat pouze dva (2) skoky. 
Skoková sekvence může obsahovat libovolný počet skoků, avšak hodnoceny budou pouze dva 
nejtěžší skoky.  
Opakování skoků: Každý typ skoku smí být proveden maximálně třikrát. Skoky stejného typu, ale 
s jiným počtem otáček, budou počítány jako různé skoky. Maximálně 2 skoky s dvěma a půl 
(2 ½) nebo více otáčkami smí být opakovány v jedné skokové kombinaci, či jedné skokové sekvenci 
(tj. smějí být provedeny maximálně dvakrát). 
b) piruety: 
Mohou být předvedeny max. 2 piruety růžného typu, z toho jedna pirueta musí být v jedné pozici, 
druhá může být kombinovaná.  
c) Krokové sekvence 
max. jedna (1) kroková sekvence (dlouhá osa, kruhová nebo vlnovková sekvence) 
 
 
Juniorky 

Startovat mohou dívky narozené od 01.07.2002 do 30.06.2007 
Volná jízda: 3:00 min +/- 10 sec 
 
Junioři  

Startovat mohou chlapci, narození od 01.07.2002 do 30.06.2007 
Volná jízda: 3:30 min +/- 10 sec 
 
Ve všech juniorských kategoriích platí obsah programu podle ISU Communication. 
 
  



KATEGORIE HOBBY – JEDNOTLIVCI 

 
Hobby A:  

(narození po 1.7.2007)  
Při přihlášení více než 12 sportovců bude tato kategorie ještě rozdělena. 
Volná jízda dlouhá max. 2:10 min 
 
Kategorie je otevřená pro sportovce, kteří ještě nesložili žádný test. 
 
Je požadována volná jízda. Povoleny jsou jednoduché skoky: Kadet, Salchow, Toeloop, 
Rittberger. Každý skok smí být proveden max. dvakrát.  

- maximální počet prvků: 7 (nižší počet nebude penalizován) 
 
- 4 skokové prvky, 1 pirueta, 1 holubička nebo spirála, 1 kroková sekvence přes polovinu 
kluziště 
 
 
Hobby B Breitensport:   
A (narození po 1.7. 2009) + B (narození od 01.07.2009 do 30.06.2004) + C (od 01.07.2004 
do 30.06.2000) 

Kategorie je otevřená pro sportovce, kteří nikdy netrénovali závodně a kteří se neúčastnili 
celostátních soutěží ve vrcholovém sportu. 

Sportovci budou rozděleni do věkových skupin A, B, C, pokud bude v rámci skupiny 
přihlášeno min. 5 sportovců. V případě méně než 5 přihlášek je možné sloučení věkových 
skupin. 

Volná jízda max. 3:10 min (kratší programy nebudou penalizovány) 

- povoleny jsou všechny jednoduché skoky včetně skoku Axel! Každý skok smí být proveden 
max. dvakrát. 

- maximální počet prvků: 9 (nižší počet nebude penalizován) 

- 6 skokových prvků, z toho max. 2 kombinace, 2 různé piruety, 1 kroková sekvence přes 
celé kluziště  
 
Hobby C Breitensport leistungsorientiert 
A (narození po 1.7. 2009) + B (narození od 01.07.2009 do 30.06.2004) + C (od 01.07.2004 
do 30.06.2000) 

Kategorie je otevřená pro výkonnostně orientované hobby sportovce, bývalé vrcholové 
sportovce a bruslaře ze skupin synchronizovaného bruslení. Sportovci budou rozděleni do 
skupin A, B, C, pokud bude v rámci skupiny přihlášeno min. 5 sportovců. V případě méně 
než 5 přihlášek je možné sloučení věkových skupin. Reprezentanti nebudou připuštěni! 

Volná jízda max. 3:10 Min  

- dvojité skoky jsou povoleny. Každý skok smí být proveden max. třikrát.  
- maximální počet prvků: 9 (nižší počet nebude penalizován) 
- 6 skokových prvků, z toho max. 2 kombinace, 2 rozdílné piruety, 
  1 kroková sekvence přes celé kluziště 



 
Pořadatel si vyhrazuje právo provádět kontroly přihlášek. Sportovci s prokázanou účastí na mistrovstvích 
a  celostátních soutěžích nebo členové synchronizovaného bruslení budou sportovním vedením zařazeni do 
kategorie Hobby B. 
 
 
Hobby dospělí 

 
Free Skating Silber – maximální délka programu 2:10 min 

Vyvážená volná jízda by měla obsahovat následující prvky: 

max. 5 skokových prvků. Jsou povoleny pouze jednoduché skoky včetně skoku Axel. Program smí 
obsahovat max. dvě skokové kombinace nebo sekvence, z toho může být jedna ze tří skoků, a ostatní 
ze dvou skoků. Skoková sekvence může obsahovat libovolný počet skoků, které budou s ohledem na 
rytmus spojeny skoky typu Mazurka (euler) či poskok. Jiné kroky, otáčky, překlady ve skokové 
sekvenci nejsou povoleny. Ze sekvence budou bodovány pouze dva skoky s nejvyšším technickým 
hodnocením. Thorén/Euler v kombinaci či sekvenci s listovaným skokem bude hodnocen jako 
Rittberger. Každý skok smí být opakován pouze jednou, a to pouze v rámci jedné skokové kombinace 
nebo sekvence. Nelistované skoky budou hodnoceny jako spojovací kroky. 

Max. dvě různé piruety, z toho jedna kombinovaná pirueta. Min. počet otáček: piruety v jedné pozici 
minimálně čtyři otáčky, kombinované piruety bez výměny nohou minimálně čtyři otáčky, z toho vždy 
dvě v každé pozici; kombinované piruety s výměnou nohy minimálně osm (4+4) otáček. V každé 
pozici minimálně dvě otáčky. 

Max. jedna choreo-kroková sekvence, která bude předvedena min. přes 50% kluziště a která bude 
obsahovat krátkou spirálu (ne pouze krátké zvednutí nohy).  
 

Free Skating Bronze - maximální délka programu 1:50 min 
 
Vyvážená volná jízda by měla obsahovat následující prvky: 

max. 4 skokové prvky. Jsou povoleny pouze jednoduché skoky. Skok typu Axel není povolen! 
Program smí obsahovat max. dvě skokové kombinace nebo sekvence, z toho může být jedna ze tří 
skoků, a ostatní ze dvou skoků. Skoková sekvence může obsahovat libovolný počet skoků, které 
budou s ohledem na rytmus spojeny nelistovanými skoky typu Mazurka (euler) či poskok. Jiné kroky, 
otáčky, překlady ve skokové sekvenci nejsou povoleny. Ze sekvence budou bodovány pouze dva 
skoky s nejvyšším technickým hodnocením. Thorén/Euler v kombinaci či sekvenci s listovaným 
skokem bude hodnocen jako Rittberger. Každý skok smí být opakován pouze jednou, a to pouze 
v rámci jedné skokové kombinace nebo sekvence. Nelistované skoky budou hodnoceny jako spojovací 
kroky. 

Max. dvě různé piruety. Min. počet otáček: piruety v jedné pozici minimálně tři otáčky, 
kombinované piruety bez výměny nohou minimálně čtyři otáčky; kombinované piruety s výměnou 
nohy minimálně šest (3+3) otáček. V každé pozici minimálně dvě otáčky. Skok do piruety není 
povolen. 

Max. jedna choreo-kroková sekvence, která bude předvedena min. přes 50% kluziště a která bude 
obsahovat krátkou spirálu (ne pouze krátké zvednutí nohy).  
  


