
VELKÁ CENA BRNA - AKTUÁLNÍ ČASOVÝ PROGRAM 
  
 

Sobota 22. 10. 2016 
 
 
 
 

 06:45 – 07:00      porada rozhodčích 
 

06:00      prezence mladší žáci 
06:30      losování KP mladší žáci 

 07:00 – 07:35    KP mladší žáci (6) 
30 min. po skončení KP (8:10)  losování VJ mladší žáci 
 

07:10      losování KP mladší žačky 

 07:35 – 10:35    KP mladší žačky (30) 
* po 2. rozjížďce    úprava ledové plochy  

30 min. po skončení KP (11:10)  losování VJ mladší žačky 
 

 10:35 – 11:15    VJ mladší žáci (6) 
 

* 11:15      úprava ledové plochy  
 

11:00      losování KP žačky 

 11:30 – 14:30    KP žačky (30) 
* po 2. rozjížďce    úprava ledové plochy  

30 min. po skončení KP (15:00)  losování VJ žačky 
 

* 14:30 – 15:00    úprava ledové plochy, oběd 
 

 15:00 – 18:15    VJ mladší žačky (30) 
* po 2. rozjížďce    úprava ledové plochy  

 

* 18:15      úprava ledové plochy  
 

 18:30 – 22:00    VJ žačky (30) 
* po 2. rozjížďce    úprava ledové plochy  

 

 

 
 

 Prezence vždy nejpozději 60 minut před zahájením závodu příslušné kategorie. 
 Vyhlášení výsledků vždy do 60 minut po skončení dané kategorie v tělocvičně haly.  



VELKÁ CENA BRNA - AKTUÁLNÍ ČASOVÝ PROGRAM 
   
  

Neděle 23. 10. 2016 
 

06:00      prezence nováčci mladší dívky 
06:30      losování VJ nováčci mladší dívky 

 07:00 – 07:45    VJ nováčci mladší dívky (10) 
 

07:15      losování VJ nováčci starší dívky 

 07:45 – 08:45    VJ nováčci starší dívky (14) 
 

08:15      losování KP žáci 

 08:45 – 09:30    KP žáci (7) 
30 min. po skončení KP (10:00)  losování VJ žáci 
 

* 09:30      úprava ledové plochy  
 

09:15      losování KP juniorky 

 09:45 – 11:45    KP juniorky (20) 
30 min. po skončení KP (12:15)  losování VJ juniorky 
 

11:15      losování KP seniorky 

 11:45 – 12:00      KP seniorky (2) 
30 min. po skončení KP (12:30)  losování VJ seniorky 
 

11:30      losování VJ nejmladší žáci 

 12:00 – 12:30    VJ nejmladší žáci (5) 
 

 12:30 – 13:15    VJ žáci (7) 
 

* 13:15 – 13:45    úprava ledové plochy, oběd 
 

13:15      losování VJ nejmladší žačky 

 13:45 – 17:00    VJ nejmladší žačky (30) 
 

* 17:00      úprava ledové plochy  
 

 17:15 – 19:35    VJ juniorky (20) 
 

 19:35 – 20:00    VJ seniorky (2) 
 

 Prezence vždy nejpozději 60 minut před zahájením závodu příslušné kategorie. 
 Vyhlášení výsledků vždy do 60 minut po skončení dané kategorie v tělocvičně haly.  


