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TANCE NA ĽADE 
Návrh smernice na sledovanie pre zaradenie do reprezentácie 

plnenenie v sezóne 2011-2012
 

Reprezentačná úroveň zodpovedajúce jednotlivým kategóriám, teda 

A seniori  (veková kategória hornou hranicou neobmedzená) 
B seniori  (veková kategória hornou hranicou neobmedzená) 
 

A juniori  (veková kategória: podľa kritérií ISU ) 
B juniori  (veková kategória: podľa kritérií ISU )  
 
Staršie žiactvo -  Advanced Novice   po 1.7.1996 - 30.6.1998  
Mladšie žiactvo – Basic Novice    po 1.7.1998 - 30.6.2001 
 

       
Tieto kritéria pre zaradenie do reprezentácie predpokladajú splnenie limitov pre oboch 

tanečníkov z tanečného páru. V prípade, že jeden z nich je výrazne slabší, tieto limity budú 

brané v ohľade na splnenie slabšieho z nich tak, ako je to aj pri určovaní „Levelov“ v súťaži.  

Splnenie prvkov, teda ich zaradenie bude špecifické podľa požadovaných prvkov 

a stanovených pravidiel ISU pre jednotlivé kategórie v danej sezóne.  

 

Short dance – Krátky tanec 

Pre 2011/2012:  Cha – Cha, Rumba, Samba, Mambo, Merengue. 

SENIORI: kombinácia 1 až 3 z týchto rytmov 

JUNIORI: Cha-Cha, alebo Cha-Cha+ jeden z horeuvedených rytmov 

 

Pre sezónu 2011-2012 :     

ISU Communication 1649, 1670, 1677, 1686 – seniori, juniori žiaci /prvky programu/ 

 
A SENIORI   Comm 1670, 1677, 1686 
 

Short dance: 4 povinné prvky 

• 2 kresby Rhumby (R1,R2): L2 každá 

• Krátka zdvíhaná figúra: L4 

• Twizzle (nie v krokovej pasáži): L3  
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• Kroková pasáž po kružnici bez držania: L3  

Voľný tanec:   

• 2 krátke a jedna dlhá zdvíhaná figúra alebo 4 krátke: 2xL4 + 1xL3; al. 2xL4 +2xL3 

• 1 tanečná pirueta (pirueta alebo kombinovaná pirueta): L4   

• Twizzle: L 3   

• 2 rôzne krokové pasáže v držaní: L2, L3  

 

Celkové skóre : 110 bodov 

 
 
B SENIORI   Comm 1670, 1677, 1686 
 Na splnenie kritérií „B“ je potrebné splniť dve z troch požadovaných pre  „seniori A“ 
  
 
 
A JUNIORI  Comm 1670, 1677, 1686 
 

Short dance: 4 povinné prvky 

• 2 kresby Cha-cha Conchelado(každá kresba je 1 prvok): L2 každá 

• Krátka zdvíhaná figúra: L3 

• Twizzle (nie v krokovej pasáži): L2   

• Stredová kroková pasáž bez držania: L2  

Voľný tanec:   

• 1krátka a 1 dlhá zdvíhaná figúra alebo 3 rôzne krátke: L3 každá 

• 1 tanečná pirueta (pirueta alebo kombinovaná pirueta): L2 

• Twizzle: L3  

• 2 rôzne krokové pasáže v držaní: L2 

 

Celkové skóre : 90 bodov 

 
B JUNIORI  Comm 1670, 1677, 1686 
 Na splnenie kritérií „B“ je potrebné splniť dve z troch požadovaných pre „juniori A“ 
 

 
STARŠIE ŽIACTVO – ADVANCED  Novice  Comm. 1649, 1670, 1686 
 
Povinné tance: 

• Krokové zvládnutie : Starlight Walz, Tango 
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• Zvládnutie jazdy povinných tancov v predpísaných držaniach, krokoch 

a v požadovanom počte kresieb do hudby 

Voľný tanec:   vokálna hudba pre obe kategórie žiackych súťaží nie je povolená 

• Kroková pasáž: akákoľvek v držaní - L2 

• Zdvíhané figúry: Dve rôzne z krátkych (do 6 sekúnd):  L2+L3 

• Pirueta: Tanečná pirueta (nie kombinovaná): L2 ,  

• Twizzle: L2 

 

Celkové skóre: 45 bodov 

 

MLADŠIE  ŽIACTVO – BASIC Novice Comm. 1649, 1670, 1686 
 

Povinné tance:  

• Krokové zvládnutie : 14 – krok, Európsky valčík 

• Zvládnutie jazdy povinných tancov v predpísaných držaniach, krokoch 

a v požadovanom počte kresieb do hudby 

 

Voľný tanec:   vokálna hudba pre obe kategórie žiackych súťaží nie je povolená 

• Kroková pasáž: ľubovoľná v držaní  - zo skupiny A alebo B: L1  

• Zdvíhané figúry: Dve rôzne z krátkych (do 6 sekúnd): L2  

• Twizzle: L2 

 

Celkové skóre: 35 bodov 

 

 

 

V spolupráci s TMK vypracovali 

Ing. Grinčová Slávka, Mgr. Kika Tomáš   
 

Dňa 27.07.2011 
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