
 
 
 

 
Krajské finále XI. ročníku Středočeské In-line brusle 2017 

Propozice 
 
Středočeská In-line brusle je soutěž určena pro žáky základních škol, speciálních škol, víceletých 
gymnázií a středních škol příslušných ročníků ve Středočeském kraji. 
 
1. Vyhlašovatel: Středočeský kraj - Odbor školství, mládeže a sportu ve spolupráci s 

Klubem sportovního bruslení Benátky nad Jizerou 
 
2. Termín konání: 27. 9. 2017 od 10:00 hodin (9:00-9:45 rozbruslení a registrace) 
  
3. Ředitel závodu: Marcela Bradová 
 
4. Místo konání: Dráha kolečkového bruslení v Benátkách nad Jizerou, ul. Boženy 

Němcové. Benátky nad Jizerou II (mezi paneláky) 
 
5. Věkové kategorie: 
 

Kategorie Věk Ročník Délka trati Délka trati 2 

Nejmladší dívky do 9 let včetně 2008 a později 500 m 300 m 

Nejmladší chlapci do 9 let včetně 2008 a později 500 m 300 m 

Mladší dívky 10 - 12 let včetně 2005 - 2007 500 m 300 m 

Mladší chlapci 10 - 12 let včetně 2005 - 2007 500 m 300 m 

Junior dívky 13 - 15 let včetně 2002 - 2004 1 000 m 300 m 

Junior chlapci 13 - 15 let včetně 2002 - 2004 1 000 m 300 m 

Starší dívky 16 - 18 let včetně 1999 - 2001 1 500 m 300 m 

Starší chlapci 16 - 18 let včetně 1999 - 2001 1 500 m 300 m 

 
6. Pravidla:  Závodí se podle pravidel Českého svazu kolečkového bruslení pro rok 

2017 a rozpisu tohoto závodu. 
 Z každého oblastního kola do krajského finále postupují první tři žáci 

v každé kategorii. Žáci musí splňovat podmínky příslušného roku narození. 
Všichni závodníci musí odjet obě tratě, aby bylo možné je vyhodnotit ve 
výsledcích. Vyhodnocení se provádí součtem bodů z obou disciplín. 
V případě shodného počtu bodů o vítězi rozhoduje lepší výsledek na delší 
trati. 
 

7.Ceny: Vítězové každé kategorie krajského závodu obdrží diplom a pohár. 
 
8. Brusle: Jsou povoleny všechny typy bruslí, včetně bruslí se dvěma kolečky na 

dvou nápravách ("quads"). Velikost koleček není omezena. 
 

9. Chrániče: Závodníci jsou povinni mít během závodu na hlavě přilbu (stačí i 
 cyklistická), chrániče zápěstí, loktů a kolen. Bez povinného vybavení 



 nebudou připuštěni na start! 
 
10. Přihlášky: Přihlášky do krajského finále je nutné zaslat nejpozději do 25.9.2017 na 

adresu pořadatele závodu: marcela@speedskating.cz, tel. 602 495 327 
 Přihlášky musí obsahovat jméno a příjmení závodníka, ročník 
narození, kategorii a školu, kterou zastupují, mobil na doprovod. 

 
11. Doprava: Dopravu hradí vysílající organizace. 
 
12.Bezpečnost: Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese 

zodpovědnost za zranění, krádeže a poškození vybavení. 
 Zdravotní dozor na akci je zajištěn. 
 
13. Poznámka: V případě špatného počasí, tedy vytrvalý déšť ráno v 7:00 h, se závody 
 ruší a bude se hledat náhradní termín. Pro tento případ prosím 
 uvádějte do přihlášek telefonní číslo, na které bude možné zaslat 
 informativní SMS ráno před akcí.  
 
 
 
Marcela Bradová 
ředitelka závodu 
 
V Benátkách n/J dne 22.8.2017 


