
Pravidla krasojízdy 

 

Pravidla krasojízdy: Krasojízda se jezdí na speciálně přizpůsobených kolech, která odpovídají velikosti 

sportovce. Kola mají speciální tvar sedla a řídítek, aby se na nich při provádění cviků dalo stát nebo 

klečet. Z tohoto důvodu mají také náby kol ze stran "stupáky".  

Převod 1:1, tzv. "furtošlap" umožňuje jízdu vpřed i vzad. Galusky nemají téměř žádný vzorek, jsou 

velmi úzké a hustí se pumpičkou na cca. od 10 bar více. Krasojízda se jezdí na pravoúhlé jízdní ploše o 

velikosti 11x14 metrů. Uprostřed plochy jsou nakreslené tři kruhy, 0,5m, 4m a 8mi metrový. Existuje 

spousta různých cviků, které sportovci na svém kole mohou předvést. Cviky jsou vypsané v "seznamu 

cviků" v pravidlech - řádně popsány a označeny bodovou hodnotou. Čím je cvik těžší, tím vyšší má 

bodovou hodnotu.  

Na závodech sportovci předvádí sestavy cviků, které mají své bodové hodnoty a dohromady tvoří 

finální součet a celkovou bodovou hodnotu sestavy. U žáků sestavy obsahují 25 cviků, u juniorů a 

Elite 30 cviků. Na zajetí celé sestavy mají závodníci maximálně 5 minut, jezdí se před rozhodcovským 

sborem sestaveným z 5ti - 7mi rozhodčích, z nichž jeden je hlavní. Závodní jízda může být doplněna 

hudebním doprovodem. Rozhodčí hodnotí předvedené cviky - jejich správné provedení, pořadí a 

nesnadnost - jezdí se do půlkruhů -C- , kruhů -O- , esek -S- a osmiček -8-. Při chybách, nejistotě nebo 

pádech z kola jsou udělovány bodové ztráty podle pravidel.  

Po zajetí jízdy a ohodnocení všech cviků rozhodčími jsou vypočítány "zajeté body", které jsou 

výsledkem naší soutěžní jízdy. Závodník, kterému se podaří ve své disciplíně a věkové kategorii zajet 

nejvíce bodů, se stává vítězem. 

 

Disciplíny: jednotlivci muži a ženy, dvojice ženy a smíšené dvojice, čtveřice 

 

Věkové kategorie: ŽÁCI - U11 (do 11ti let), U13 (do 13ti let) a U15 (do 15ti let) 

         JUNIOŘI - do 18ti let a ELITE - od 18ti let 

Každá disciplína má své vlastní cviky. Detaily a popisy cviků jsou popsány v Mezinárodních pravidlech 

krasojízdy od UCI (Mezinárodní cyklistická federace). 

 

 

Kompletní pravidla: 

https://www.kunstradreglement.com/images/PDF/datenfiles_kufa/2020/8-INA-2020_DE-2020-01-01.pdf 
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