
 

  

TURNAJ  v RYCHLOBRUSLENÍ  
 

Sobota 15.8.2020 

  Od 8:00  16 :00 
Zimní stadion Orlová, 

Na Stuchlíkovci 982, 

Orlová 735 14 

Kategorie:     8-10 let – 555m , 11-13 let – 555 m, 14-16 let – 888m, 17-19 let –1110m , 

Počet hráčů :           25 startujících v každé kategorii (vytvoří se 5 skupin po 5 závodnících) 

                       Hrací systém:  

Pojede se vždy po pěticích v dané kategorii v tomto pořadí : 

1) Rozjezdy  (poté se určí skupiny podle časů) 

2) 1. kolo   ( postupují vždy 3 nejlepší z každé skupiny) 

3) 2. kolo   ( postupují vždy 2 nejlepší z každé skupiny) 

4) Finále    ( 6 nejlepších ze skupin v dané kategorii) 

Hrací doba : 

                         555m – 5 kol , 888m – 8 kol , 1110m – 10 kol 

 

Pravidla:  Jedou se rozjezdy, vždy podle časů se určí skupiny. Poté už vyřazovacím způsobem. 

                  Pří cíleném podražení protihráče bude diskvalifikace 

                       o umístění rozhoduje : 

   Nejlepší čas 

 
Povinná výbava: 

 

Brusle, helma, rukavice, holení a loketní chrániče, dres 



 

Startovné:   350 kč /hráč-startující 

Stravování: 

 možnost zajištění obědů přímo na stadionu v ceně cca 100 Kč na osobu. Zájemci mají 

možnost nahlásit přesné počty obědů mailem na michael.klimsova@sezna.cz  

 ovoce a pití v průběhu turnaje pro každého účastníka 

 otevřený bufet přímo na stadionu (prostory VIP pro trenéry a rodiče) 

Ceny:       Vyhlášení výsledků proběhne po skončení finálových kol. Medaile + pohár vždy pro 

finálovou šestku v dané kategorii 

Rozpis utkání – rozlosování bude upřesněno po potvrzení všech účastníků 
 
 
 
Harmonogram bruslení: 
 
Kategorie         rozjezdy                  1.kolo                         2.kolo                           Finále 
 
8-10 let               8:00-8:15                  10.05-10:30                 13:00-13:15                    14:45 – 15:00 
 
11-13 let             8:20-8:35                  10:30-11:00                 13:15- 13:30                   15:00 – 15:15 

Úprava ledu      8:35-8:50                  11:00-11:15                13:30 – 13:45 

 

14-16 let             8:50 – 9:20               11:15-12:15               13:45-14:05                       15:15- 15:30 

17-19let              9:20 – 9:50               12:15-12:45               14:10 – 14:30                    15:30 – 15:45 

Úprava ledu    9:50 – 10:05           12:45-13:00           14:30 – 14:45 

Vyhlášení výsledků 15:45-16:15 

 

Kontakt 

Jiří Pavlát     Michaela Klimšová 

732 780 503     774 321 121 

jiri.pavlat@msk-orlova.cz                        michaela.klimsova@seznam.cz 
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