
Finále projektu Bruslička 2022 
 

Časový program – KONEČNÝ 
 

 
Pátek 18.. března 2022 

 

16.30 - 17.50 Akreditace všech účastníků (Hankův dům) – prezentace + 
úhrada startovného  

 
18.00 – 19.30 Společenský večer (kulturní program, losování, vyhlášení 

žebříčku projektu Bruslička); vhodný společenský oděv. 
Společenského večera se mohou krom trenérů a závodníků 
zúčastnit i rodiče (kapacita Hankova domu je dostatečná). 

 

Sobota 19. března 2022 
 

7.15  -   7.35  hod.   ZAČÁTEČNÍCI Z5  

7.35  -   7.55  hod.   ZAČÁTEČNÍCI Z3 + Z2 (společná rozjížďka!) 

7.55  -   8.30  hod.   ZAČÁTEČNÍCI Z1 

8.30   -   9.15 hod.           Nováčci mladší B + Nováčci st. B 

9.15  – 10.45 hod.    Žačky a žáci nejmladší B 

10.45 – 12.00  hod.    Žačky mladší B, poté Taneční páry 

12.30 – 13.40 hod.    Žačky B 

13.40 – 14.30 hod.    Nováčci mladší C 

14.30  -   15.15  hod.   Nováčci st. C 

15.15 – 16.10 hod.    Žačky nejmladší C 

16.10 – 17.00 hod.    Žačky mladší  C    

17.00 – 18.00  hod.   Žačky C 

18.00 -  19.10   hod.   Juniorky B, Junioři B a Juniorky C  

 

Hudební doprovod: Hudbu ve formátu mp3 zašlou vysílající kluby nejpozději do 11.3.2022 
elektronicky na e-mailovou adresu: finale.bruslicka@seznam.cz, a to vždy soubor pojmenovaný 
jménem závodníka a kategorií. Doporučujeme všem závodníkům mít s sebou hudbu na flash disku 
tak, aby jí bylo možno ještě v pátek (v případě, že by na mail výše uvedený nedošla), nahrát do 
systému.  
 

 

 

 



 

Vyhlášení proběhne v těchto časech : 
 
 

9.20 – 9.50  hod.   ZAČÁTEČNÍCI Z5, Z3, Z2, Z1, Nováčci ml. a st. B (mimo led) 

11.10 - 11.30 hod.    Žačky a žáci nejmladší B (mimo led) 

12.05 – 12.20  hod.    Žačky mladší B, poté Taneční páry (na ledě) 

14.10 – 14.25  hod.    Žačky B (mimo led) 

15.00 – 15.15 hod.    Nováčci mladší C (mimo led) 

16.10 – 16.30  hod.   Nováčci st. C + Žačky nejmladší C (mimo led) 

16.30 – 16.45  hod.    Žačky nejmladší C (mimo led) 

17.30 – 17.45 hod.    Žačky mladší  C (mimo led)    

18.15 – 18.30   hod.   Žačky C (mimo led) 

19.15 – 19.30   hod.   Juniorky B, Junioři B a Juniorky C  (na ledě) 

 
 

 

Vyhlášení žebříčku projektu Bruslička: 
 
Závodníci umístění na 1.-3. místě obdrží velkou medaili a květinu (pátek 18.3.2022); všichni 
akreditovaní účastníci obdrží drobný dárek od pořadatele.  
 
Vyhlášení Finále  projektu Bruslička: 
 
Závodníci umístění na 1.-3. místě obdrží pohár a velkou medaili (sobota 19.3.2022). Všichni 
účastníci obdrží menší medaili s logem projektu Bruslička a věcnou cenu.  
 
Po celou dobu soutěže bude na zimním stadionu otevřen bufet. Rovněž tak bude v pátek 
18.3.2022 v provozu kavárna i restaurace Hankova domu.  
 
 
 

JUDr. Michaela Koblasová, vedoucí projektu Bruslička 
 


