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I. Organizovanie pretekov Slovenského pohára 
 

 
 
 

Slovenský pohár v krasokorčuľovaní pozostáva z jednotlivých pretekov série 
organizovaných oddielmi, ktoré sú členmi Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu.  Slúži ako 
jedno z kritérií pre hodnotenie dlhodobej výkonnosti krasokorčuliarov a ako postupové kritérium 
na Majstrovstvá Slovenska pre jednotlivé kategórie. 
 
 
1.Všeobecne     
                           
Pre všetky preteky série Slovenského pohára  v krasokorčuľovaní platia všetky platné Pravidlá 
ISU, t.j. Všeobecné pravidlá, Špeciálne pravidlá ISU pre krasokorčuľovanie a Špeciálne pravidlá 
ISU pre tance na ľade a v kategóriách ktoré nie sú súčasťou pravidiel ISU platia   Pravidlá 
krasokorčuľovania SKrZ. 
Jednotlivé kluby organizujú pretek z vlastných finančných prostriedkov v plnom rozsahu.    
 
 
2. Právo účasti 

Právo zúčastniť sa „pohárového preteku“ má v každej organizovanej kategórii minimálne jeden 
pretekár z každého klubu na Slovensku.  

V rámci jedného preteku SP  pretekár môže súťažiť len v jednej kategórii, / sólo, ŠD, TP /.  

 
3. Bodovanie a výpočet konečného umiestnenia v SP 
 
3.1. Body 
Bodovací systém je založený na umiestnení pretekárov v jednotlivých pretekoch série SP podľa 
nasledovnej tabuľky: 
 
  

miesto Body             miesto Body         
     
1. miesto 40 bodov     16. miesto 15 bodov   
2. miesto 38 bodov    17. miesto 14 bodov   
3. miesto 36 bodov    18. miesto 13 bodov   
4. miesto 34  bodov   19. miesto 12 bodov   
5. miesto 32  bodov   20. miesto 11 bodov   
6. miesto 30  bodov   21. miesto 10 bodov 
7. miesto 28  bodov     22. miesto  9 bodov 
8. miesto 26 bodov      23. miesto 8 body 
9. miesto 24 bodov      24. miesto 7 bod 
10. miesto 22 bodov      25. miesto 6 bod 
11. miesto 20 bodov      26. miesto 5 bod 
12. miesto 19 bodov      27. miesto 4 body 



13. miesto 18 bodov      28. miesto 3 bod 
14. miesto 17 bodov      29. miesto 2 bod 
15. miesto 16 bodov      30. miesto 1 bod 

Pretekári umiestnení od 31. miesta dole získavajú po 1 bode za účasť. 
 
3.2.Bodovanie pri účasti zahraničných pretekárov 
 
V prípade účasti zahraničných pretekárov v pretekoch SP pri bodovaní poradia v danej kategórii 
sa boduje podľa redukovaného poradia  len registrovaných pretekárov v SKrZ. 
  
3.3. Konečné umiestnenie 
 
Do konečného rebríčka SP sa každému pretekárovi počítajú v danej kategórii minimálne dve /2/ 
a maximálne štyri (4)  pretekov Slovenského pohára s najlepším umiestnením.  
 
4. Rozhodcovia 
 
4.1. Technická komisia pri VV SKrZ nominuje na každý pretek série Slovenského pohára 
       5 rozhodcov, po konzultácii s organizátorom, z ktorých jeden je určený ako hlavný rozhodca      
       celého preteku - vedúci  rozhodcovského zboru - ďalej VRZ a členov technického panelu,    
       pokiaľ to súťaž vyžaduje. VRZ je povinný, pokiaľ ho usporiadateľ požiada, spolupracovať  
       pri doplnení potrebného počtu rozhodcov podľa počtu kategórií a počtu prihlásených  
       pretekárov v jednotlivých kategóriách. Taktiež je zodpovedný za zostavenie rozhodcovských  
       zborov tak, aby boli dodržané nasledovné podmienky: 

- v prípade nižšieho počtu do 12 pretekárov môže  rozhodovať rozhodcovský zbor 
v počte 3 rozhodcovia / len v kategóriách s jedným programom /, každý musí 
byť z iného mesta, z toho jeden rozhodca musí mať minimálne rozhodcovskú 
kvalifikáciu III. stupňa a jeden z nich musí byť z iného kraja /V,Z,S /  

- rozhodcovský zbor musí byť zostavený tak, aby ani jeden oddiel nemal väčšinu 
v rozhodcovskom zbore, to znamená že pri päťčlennom zbore môžu byť najviac 
dvaja rozhodcovia z jedného oddielu (hlavný rozhodca, pokiaľ neboduje, sa do 
tohto počtu nepočíta ) 

- hlavný rozhodca v prípade potreby môže pracovať aj ako bodový rozhodca 
 
         Technická komisia nominuje na každý pretek SP 2 technických kontrolórov, 2 technických 
         špecialistov  a jedného náhradníka TŠ(/ v prípade väčšieho počtu pretekárov doporučuje   
         organizátorovi  pozvať náhradníka ),   data/video operátora. 
          
 
5. Rozpis preteku 
 
5.1.Obsah rozpisu 

a) záhlavie, kde sa  uvádza názov preteku, ročník preteku, kategórie a ich zaradenie do 

    SP, prípadne sponzori a pod; 

b) všeobecné ustanovenia, kde sú uvedené všetky podstatné organizačné pokyny a náležitosti 

     vrátane zabezpečovaného ubytovania a možnosti stravovania; / v rámci pretekov musí byť      

     zabezpečený bufet/ 

c) technické ustanovenia, kde sa nachádzajú ostatné doplňujúce informácie a upozornenia 



    vrátane záverečných údajov. 

Rozpis preteku je základným a záväzným dokumentom, ktorým sú povinní sa riadiť všetci 
účastníci preteku. 

Vzor rozpisu 

Záhlavie: 

názov preteku; ročník; termín; prípadne poverovacia klauzula, sponzori apod. 

Všeobecné ustanovenia: 

- usporiadateľ (plný názov oddielu),; dátum konania; miesto konania; 

- riaditeľ preteku (t.j. meno a priezvisko, adresa, telefón, príp. fax či e-mail);  

- organizačný pracovník preteku s rovnakými  údajmi ako riaditeľ preteku;  

- kancelária preteku (umiestnenie kancelárie, úradné hodiny, príp. telefón);  

- prihlášky (termíny, adresy); ubytovanie (rozsah zaisťovaného ubytovania, 
ubytovacie zariadenie, termíny, ceny, objednávky, storno, možnosť stravy atď.);  

- úhrada nákladov (špecifikácia oprávnených osôb a príslušných smerníc);  

- prezentácia (miesto a časy pre jednotlivé kategórie); žrebovanie (miesto a časy 
pre jednotlivé kategórie); 

-  štartovné (výška pre jednotlivé kategórie atď.) 

- upozornenie, že každý zúčastnený klub je povinný určiť svojho zástupcu, 
oprávneného k preberaniu čiastkových výsledkov za klub 

 

Technické ustanovenia: 

1. predpis (preteká sa podľa Pravidiel krasokorčuľovania  a zásad tohto rozpisu…);  

2 rozsah preteku (zoznam všetkých kategórií preteku, aby pretek mohol byť zaradený do série 
pretekov SP, musí mať vypísané minimálne 2 kategórie pre dievčatá a 1 kategóriu  pre 
chlapcov. 

3 štartujú ( nominácia na pretek, maximálne počty účastníkov v jednotlivých kategóriách,       
spôsob redukcie počtu prihlásených apod.);  

4 podmienky účasti (požadované dokumenty, platný preukaz   SKrZ, platná lekárska 
prehliadka a pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť )  

5 špecifikácia súťaží (časti súťaže a trvanie jednotlivých častí, vypísané povinné tance atď.);  

6 rozsah a spôsob udelenia diplomov, cien a odmien;  

7 časový program (predpokladaný časový rozvrh na všetky dni); hodnotenie   

8 reprodukčné zariadenie (druh, technické parametre);  

9 námietky (protesty), vrátane uvedenia výšky podmieňujúcich poplatkov; 

10 záverečné údaje (schvaľovacia doložka TK SKrZ a dátum schválenia ) 

11 ostatné upozornenia a pokyny usporiadateľov, podpisy zodpovedných osôb – riaditeľa, 
sekretára apod.) 

Rozpis preteku  je potrebné 6 týždňov pred dátumom konania preteku zaslať na schválenie  
členke TK pri VV SKrZ zodpovednej za preteky SP. Po schválení rozpisu je organizátor povinný 



tento zaslať na všetky oddiely na Slovensku, ktoré sú členmi SKrZ, najneskôr 4 týždne pred 
dátumom konania preteku. 

 

 

5.2. Trvanie preteku: 

 V časovom rozpise jednotlivých pretekov je potrebné počítať s dostatočnou časovou 
rezervou podľa predpokladaného počtu pretekárov, ktorí majú nárok sa preteku zúčastniť. Pokiaľ 
je potrebné upraviť časový rozpis preteku podľa skutočne prihlásených pretekárov, organizátor 
je povinný ho zaslať e-mailom všetkým zúčastneným klubom a VRZ na vedomie  najneskôr  deň  
pred žrebovaním štartového poradia. Tak isto musí oznámiť zmenu rozhodcom najneskôr na 
porade rozhodcov. Pokiaľ tak neurobí, je povinný prvý deň preteku časový rozpis dodržať. 
Zmena časového rozpisu v ďalšie dni preteku musí byť deň vopred oznámená na nástenke 
preteku a pretekárom pri žrebovaní štartového poradia na voľné jazdy podľa kategórií. 

 

5.3. Prihlášky 

Každý oddiel je povinný poslať prihlášku e-mailom do termínu určeného organizátorom.  

Organizátor prihlášky po termíne uvedenom v rozpise preteku nie je povinný akceptovať. 
Súčasťou rozpisu  je formulár na prihlášku, prihláška musí obsahovať mená pretekárov,  
kategóriu do ktorej sa prihlasujú, záväzná objednávka na ubytovanie /ak nie je určené inak/.  

Súčasťou prihlášky musí byť zaslaný aj plánovaný obsah programu - náplň KP a VJ .  Tento 
musí  byť v  elektronickej forme  zaslaný organizátorovi preteku,  / spolu s prihláškou / do 
stanoveného termínu.  Bez týchto  údajov nebude platná prihláška  na preteky. V prípade 
nedodržania tejto podmienky, budú vyvodené sankcie voči organizátorovi pretekov.  

Organizátor preteku musí  bezodkladne po termíne uzávierky prihlášok potvrdiť účasť 
prihlásených pretekárov 24 hodín pre žrebovaním e-mailom ! 

 

5.4 Žrebovanie 

Uskutočňuje sa deň  alebo minimálne 24 hodín pred začiatkom prvej kategórie preteku. 
Výsledky žrebovania je organizátor povinný zaslať jednotlivým prihláseným klubom a na web 
stránku SKrZ.  

 

 

5.5. Odhlásenie 

Oddiel je povinný bezodkladne informovať organizátora preteku, pokiaľ niektorý z jeho 
prihlásených pretekárov nie je schopný z akéhokoľvek dôvodu sa preteku zúčastniť. Pokiaľ tak 
neurobí do 48 hod. pred začiatkom súťaže, / resp. podľa dispozícii organizátora / a pretekár bude 
žrebovaný, vysielajúci oddiel zaplatí organizátorovi storno poplatok /17 € / na osobu na účasť 
organizátora pretekov. V prípade nedodržania organizátor túto skutočnosť oznámi na SKrZ. 

 

 

 6. Činovnícky zbor 



   Pre zabezpečenie riadneho priebehu preteku vymenuje usporiadateľ preteku 
zodpovedných činovníkov. Počet členov činovníckeho zboru (inak tiež organizačného výboru 
preteku) nie je bližšie určený, avšak vyplýva z rozsahu preteku a z nevyhnutnosti zabezpečenia 
najdôležitejších činností. Organizačný výbor obyčajne tvoria: 

a) riaditeľ preteku; sekretár (organizačný pracovník); hospodár; osoba zodpovedná za 
ubytovanie; lekár (zdravotník); hlásateľ; zapisovatelia; výpočtové stredisko; služba pri 
ľadovej ploche; organizačný pracovník pre prezenciu a zabezpečenie hudobných 
nahrávok; organizačný pracovník pre prípravu protokolov z preteku, obsluha 
kopírovacieho zariadenia; obsluha v bufete; popr. organizátor spoločenských akcií apod. 

b) činovníci medzi ktorými sú podľa pravidla 336 Medzinárodných pravidiel  
krasokorčuľovania ISU a Pravidiel SKrZ vrchný  rozhodca ( VRZ), rozhodcovia nomi- 

                 novaní Technickou komisiou pri VV SKrZ, rozhodcovia pozvaní organizátorom , tech- 
            nickí špecialisti a technickí kontrolóri, nominovaní technickou komisiou pri VV SKrZ, 
            zberači hárkov s hodnotením rozhodcov, časomerači a prípadne ďalší činovníci pre za- 
            bezpečenie riadneho priebehu súťaže (napr. tlmočník atď.) 

 

 7. Ceny 

Účastníkom krasokorčuliarskych súťaží musia byť udelené diplomy, medaile, finančné 
alebo vecné ceny podľa ustanovení rozpisu preteku a uváženia usporiadateľa. U putovných cien 
musia byť podmienky ich udelenia jasne a dopredu stanovené v rozpise preteku. Prví traja 
pretekári v každej kategórii sú povinní sa zúčastniť na vyhlasovaní výsledkov v súťažnom 
kostýme. Pokiaľ sa nezúčastnia, ich materský oddiel je penalizovaný zaplatením poplatku 17  €/ 
pretekára. Poplatok bude zaplatený zloženkou na účet zväzu. Pokiaľ je to v časových 
možnostiach usporiadateľa, vyhlasovanie výsledkov by malo prebiehať vždy po ukončení 2-3 
kategórií. Pokiaľ je usporiadateľ v časovej tiesni, vyhlasovanie výsledkov nemusí byť na ľade. 

 

8. Výsledky 

8.1. Zverejnenie výsledkov 
 

a) Umiestnenie v každom segmente ( krátky program, voľná jazda ) danej kategórie 
každého preteku musí byť zverejnené do 30 minút od podpísania protokolu výsledkov 
danej kategórie.  

b) Po ukončení každej časti musí byť zverejnená celková technická hodnota, body zboru 
rozhodcov za každý komponent programu, hodnota komponentov programu , zrážky a 
celková bodová hodnota segmentu pre každého pretekára/pár. 
Po ukončení každého segmentu kategórie preteku musí byť vydaný výtlačok “ Detaily 
rozhodcov pre každého pretekára”, ktoré obsahujú základnú hodnotu všetkých prvkov a 
GOE a body za komponenty programu od každého rozhodcu. Detaily po každej kategórií 
budú vždy zverejnené na samostatnej nástenke pre trénerov, ktoré budú vyložené 30 
minút po ukončení kategórie a klub, ktorý poriada pretek zabezpečí na tú dobu dozor 
pred stratou detailov, alebo zabezpečenie rozmnožovania – 1 výtlačok  pre jedného 
zástupcu klubu.   

c) Konečné výsledky musia byť zverejnené čo najskôr po ukončení preteku. Tieto musia 
obsahovať pre každého pretekára/pár: 

            konečné umiestnenie; / zvlášť umiestnenie v každej časti preteku /. 
d) Po ukončení preteku musí byť zverejnená dosiahnutá celková bodová hodnota  (konečné 

skóre) každého pretekára/páru a “ Detaily rozhodcov pre každého pretekára”. 
 



 

8.2. Námietky, protesty 

8.2.1.   Časové limity na podávanie protestov 
a) Protest proti účasti niektorého pretekára musí byť podaný pred začiatkom súťaže. Ak nie 

je možné okamžité rozhodnutie, pretekárovi bude povolený štart, ale vyhlásenie 
výsledkov a udelenie cien bude pozdržané, až kým nebude rozhodnuté o proteste. 

b) Všetky ďalšie protesty okrem prípadov popísaných v bode d) nižšie musia byť podané 
hlavnému rozhodcovi nie neskôr ako do 30 minút po ukončení súťaže. Ukončením súťaže 
pre účel podania protestu sa rozumie zverejnenie kompletných výsledkov súťaže aj 
s detailami pre jednotlivých pretekárov. 

c) Protesty proti nesprávnej matematickej kalkulácii môžu byť podané do 24 hodín po 
ukončení predmetnej súťaže ( segmentu, kategórie). Pre tento účel sa ukončením súťaže 
rozumie zverejnenie kompletných výsledkov preteku. Ak hlavný rozhodca preteku nie je 
k dispozícii protest sa zašle e-mailom na jeho adresu a na adresu sekretára zväzu. 
 

8.2.2. Ohraničenie protestov 
 

a) Protesty voči rozhodnutiam technického panelu, hlavného rozhodcu a rozhodcov  
nie sú prípustné 

b) Protesty voči výsledkom sú prípustné jedine v prípade nesprávnej matematickej 
kalkulácie. Nesprávna identifikácia prvku alebo stupňa obtiažnosti ( levelu) aj 
keď spôsobí vo výsledkoch zníženie alebo zvýšenie bodovej hodnoty, je „ľudský 
omyl“ a nie nesprávna matematická kalkulácia. 

c) V prípade že hlavný rozhodca pred odovzdávaním cien alebo pred oficiálnym 
vyhlásením výsledkov zistí že nastala „ľudská chyba“ vzhľadom k chybnému 
zadaniu prvku data operátorom, hlavný rozhodca môže opraviť chybu v prípade  
že všetci členovia technického panelu súhlasia že nastala chyba. 

d) Ak zistí hlavný rozhodca do 24 hodín po vyhlásení výsledkov že bola použitá 
nesprávna matematická kalkulácia výsledkov, hlavný rozhodca môže opraviť 
výsledky aj bez podaného  protestu v prípade že technický kontrolór, technickí 
špecialisti a data operátor súhlasia že nastala nesprávna matematická kalkulácia.  
Ak to ovplyvní konečné poradie pretekárov, toto musí byť zmenené v súlade so 
správnymi výsledkami. 

e)  Výška poplatku za každý protest je 50 €. 
 

8.3. Výsledkový protokol 

Protokol každej súťaže musí obsahovať nasledovné všeobecné údaje: 

 a)  miesto súťaže; 

        b) dátum a čas, kedy sa súťaž konala; 

 c) počet prihlásených a počet zúčastnených pretekárov, 

 d) mená hlavných rozhodcov, technických kontrolórov, technického špecialistu          

            a asistenta technického špecialistu; 

  e) zloženie rozhodcovských zborov. 
 
 
8.4. Protokol zo súťaží rozhodovaných ISU systémom musia obsahovať: 
 



a) Pre každého pretekára/pár: 
a. konečné umiestnenie; 
b. zvlášť umiestnenie v každej časti preteku. 

b) Celková technická hodnota, body zboru rozhodcov za každý komponent programu, 
hodnota komponentov programu , zrážky a celková bodová hodnota segmentu pre 
každého pretekára/pár. 

c) Detaily rozhodcov pre každého pretekára, ktoré obsahujú základnú hodnotu všetkých 
prvkov a GOE a body za komponenty programu od každého rozhodcu  

d) Celková bodová hodnota  (konečné skóre) každého pretekára/páru. 

 Protokol musí byť podpísaný hlavným rozhodcom a technickým kontrolórom. 
 

8.5. Zasielanie výsledkov 

Usporiadajúci oddiel je zodpovedný za zaslanie výsledkov z pretekov do  dvoch dní  
členovi TK zodpovednému za SP,   a e-mailovou formou na adresu  admin@kraso.sk  
a papierový originál s podpismi uložiť v klube. Protokol z preteku vo formáte PDF zaslať e-
mailom na zväz. 

 

 

9. Slovenský pohár klubov.  

Priebežne bude vyhodnocovaný aj Slovenský pohár klubov, ktorých pretekári sa 
zúčastnili aspoň  jedného preteku SP. 

Do hodnotenia sa budú počítať z každého preteku série Slovenského pohára zúčastnenému klubu  
3 najlepšie umiestnenia jeho pretekárov z jednotlivých kategórii daného preteku s ich bodovým 
ziskom.  

 
 
 

II. Zásady postupu pretekárov na Majstrovstvá Slovenska 
v krasokorčuľovaní 

 
V sezóne 2011 / 2012 sa uskutočnia spoločné, medzinárodné majstrovstvá  Slovenska 

v krasokorčuľovaní pre kategóriu seniorov s Českým krasokorčuliarskym zväzom a Poľským 
krasokorčuliarskym zväzom 
 
M SR – seniori, seniorky 
 
 - vek podľa pravidiel ISU 
 - min. test č. 1 u mužov, min. test č. 2 u žien 
 - len nominovaní pretekári  VV SKrZ 
 
Na vlastné náklady: - vek podľa pravidiel ISU 

               - min. test č. 2 u mužov , min. test č. 3 u žien 
                                   - štartovné 100 €  
                                   - o prípadný štart na M-SR môže požiadať registrovaný člen v SKrZ, ale  
                                      musí podať žiadosť na VV SKrZ s vkladom 50 € na účet SKrZ 
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M SR – juniori, juniorky 
 
 - vek podľa pravidiel ISU 
 - splnený min. test č. 3 u mužov a žien 
 - umiestnenie v redukovanom poradí SP do 15. miesta - juniorky/juniori bez obmedzenia/                              
 - min. 1 pretek v SP  
 
Na vlastné náklady: - vek podľa pravidiel ISU 

             - splnený min. test č. 4 u mužov a žien 
                                 - štartovné 100 €  
                                 - so súhlasom VV SKrZ 
              
 
 
 M SR – starší žiaci, staršie žiačky 
 
- vek podľa pravidiel SKrZ 
 - min. test č. 4 žiačky, č. 5 žiaci 
 - umiestnenie v redukovanom poradí SP do 15. miesta - žiačky, / žiaci bez obmedzenia /                                 
- mim. 2 preteky v SP – žiačky, 1 pretek - žiaci 
  
    Na vlastné náklady: - vek podľa pravidiel SKrZ 
                                      - min. test č.4 žiačky, č. 5 žiaci 
                                      - min. 1. účasť na preteku v SP v danej kategórii pred konaním M SR 
                                      - do maximálneho počtu 18 pretekárov   
                                      - úhrada štartovného poplatku 100 € 
 
 
M SR – mladší žiaci, mladšie žiačky 
 
- vek podľa pravidiel SKrZ 
- min. test č. 5 žiačky, č. 6 žiaci 
- umiestnenie v redukovanom poradí SP do 18. miesta – žiačky, / žiaci bez obmedzenia /                                 
- min. 2 preteky v SP – žiačky, 1 pretek žiaci 
  
    Na vlastné náklady: - vek podľa pravidiel SKrZ 
                                      - min. test č. 5 žiačky, č. 6 žiaci 
                                      - min. 1. účasť na preteku v SP v danej kategórii pred konaním M SR 
                                      - do maximálneho počtu 18. pretekárov - ženy  
                                      - úhrada štartovného poplatku 100 € 
 
 
M SR – nádeje staršie D, CH : 
 
 - vek podľa pravidiel SKrZ 
 - min. test č. 6 dievčatá, č. 7 chlapci 
 - umiestnene v redukovanom poradí SP do 18. miesta – dievčatá / chlapci bez obmedzenia /                            
- min. 2 preteky v SP – dievčatá, 1 pretek - chlapci 
  
 / Bez možnosti štartu na vlastné náklady ! / 



 
            
 
M SR – nádeje mladšie D,CH:  
 
- vek podľa pravidiel SKrZ  
- test č. 7- dievčatá a chlapci 
- umiestnenie v redukovanom poradí SP do 18. miesta – dievčatá / chlapci bez obmedzenia /                            
- min. 2 preteky v SP – dievčatá, 1 pretek - chlapci 
  
 / Bez možnosti štartu na vlastné náklady !/ 
 
 
Každý pretekár sa zúčastní iba jednej kategórie na M-SR na náklady zväzu. 
 
Redukovaný rebríček SP je umiestnenie každého pretekára v danej kategórii max. na 2 
súťažiach. Žrebovanie poradia na domácich M-SR sa uskutoční 1 deň vopred z redukovaného 
rebríčka SP. 
  
 
 
 
 

III. Kategórie, ktoré nie sú súčasťou SP 
 
 Okrem kategórií, ktoré sú súčasťou Slovenského pohára,  môžu v rámci pretekov 
jednotliví organizátori vypísať aj tieto kategórie: 
 
 
1. Interpretačné korčuľovanie 
 
Skupina A -  vek k 1.7.  2011 dosiahnuť  20 rokov  a viac  
 
Skupina B - vek k 1.7. 2011 dosiahnuť  15  a do 30.6.  20 rokov  
 
Skupina C – vek k 1.7. 2011  dosiahnuť 9 rokov a do 30.6. 15 rokov 
    
 
Prvky pre jednotlivé skupiny: 
 
A  - dĺžka trvania hudby 3:00 ± 10 s 
5 skokových prvkov pozostávajúcich z jednoduchých skokov, maximálne 3 dvojitých skokov; 
iba jedna kombinácia a jedna sekvencia z dvoch skokov /max spolu tri dvojité skoky/ 
3 piruety s minimálne 3 otáčkami  
1 špirálová pasáž (pozostávajúca z minimálne 2 špirálových pozícií)  
1 kroková pasáž s pokrytím celej ľadovej plochy 
 
 B  - dĺžka trvania hudby 2:30 ± 10 s 
5 skokových prvkov pozostávajúcich z jednoduchých skokov, maximálne 1 dvojitého skoku; iba 
jedna kombinácia alebo sekvencia z dvoch skokov /max spolu jeden dvojitý skok/ 



3 piruety s minimálne 3 otáčkami  
1 špirálová pasáž (pozostávajúca z minimálne 2 špirálových pozícií) alebo 1 kroková pasáž s 
pokrytím celej ľadovej plochy 

 
C - dĺžka trvania hudby 2:00 ± 10 s 
4 skokové prvky pozostávajúce z ľubovoľných jednoduchých skokov; iba jedna kombinácia 
alebo  sekvencia z dvoch skokov 
2 piruety s minimálne 3 otáčkami  
1 špirálová pasáž (pozostávajúca z minimálne 2 špirálových pozícií) alebo 1 kroková pasáž s 
pokrytím 2/3 plochy 
 
 
Doplňujúce základné pravidlá IK: 
- dievčatá a chlapci súťažia spoločne v rámci kategórie 
- hudobný doprovod môže byť aj spievaný 
- možnosť ľubovoľného oblečenia, / vyjadrujúceho hudbu, prejav... /  
- možnosť použitia rekvizít 
- rozhodovanie pre sezónu 2011/2012 bude prebiehať „starým systémom“  

s dôrazom na druhú známku, (prevedenie) 
 
 
 
2.  Hviezdičky   / nar. po 1. 7. 2004   do  30. 6. 2006 / max. 1:30 
 
Ide o kategóriu, v ktorej súťažia  dievčatá a chlapci spolu . Musí byť dodržaný vek a dĺžka 
hudby. Hudobný doprovod bez spevu. Hodnotenie prebieha starým systémom a na základe 
bodovania rozhodcov sa určuje poradie pretekárov.  
 
 
 
3. Začiatočníci  / vek určí organizátor  ohraničením rokov/ 
 
Organizátor si môže zvoliť aj takúto kategóriu, ale pritom musí presne stanoviť podmienky 
ako sú vek, dĺžka hudby. Hudobný doprovod bez spevu. Hodnotenie prebieha starým bodovým 
systémom a určuje sa poradie pretekárov. 
 
 
 
 

V.  Vekové kategórie platné pre sezónu 2011/2012 
 
 
Hviezdičky  narodení    po 1. 7. 2004   do  30. 6. 2006 
 
Mladšie nádeje D,CH       „        po 1. 7. 2003   do  30. 6. 2005 
 
Staršie nádeje D,CH        „      po 1. 7. 2001   do  30. 6. 2003 
 
Mladšie žiačky, žiaci        „     po 1. 7. 1999   do  30. 6. 2001 
 



Staršie žiačky, žiaci         „  po 1. 7. 1997   do  30. 6. 1999 
 
Juniorky, juniori        „  po 1. 7. 1992   do  30. 6. 1998 

    Pre ISU juniorské majstrovstvá a ostatné juniorské                      

                                                           súťaže - pretekári, ktorí dovŕšili vek 13 rokov k 1. 7. pred   

                                                           súťažou a nedovŕšili vek 19 rokov k 1. 7. pred súťažou 

 
Seniorky,seniori        „  k 1.7.  14 rokov pre medzinárodné súťaže a  
                                                           K 1.7. 15 rokov  pre súťaže ISU 
                . 
                . 
 
Všetci pretekári musia byť riadne registrovaní členovia SKrZ. 
 
 
 
 

V. Prvky krátkeho programu a voľných jázd sólových disciplín 
 v sezóne 2011 – 2012 

 

Pre kategóriu seniorov a juniorov v sólových disciplínach podľa pravidiel ISU- pravidlo 510, 
511, 512 
 
Krátky program 
 
Seniori muži 
Krátky program musí obsahovať nasledovné elementy: 
a) Dvojitý alebo trojitý Axel Paulsen;  
b) Trojitý alebo štvoritý skok predvedený bezprostredne z krokov a/alebo iných 

porovnateľných krasokorčuliarskych pohybov;  
c) Kombinácia skokov pozostávajúca z dvojitého a trojitého skoku, dvoch trojitých skokov 

alebo zo štvoritého a trojitého skoku;  
d) Skok do piruety;  
e) Nízka pirueta alebo pirueta vo váhe len s jednou zmenou nohy;  
f) Kombinovaná pirueta so všetkými troma základnými polohami (vysoká, nízka, vo váhe 

alebo ich variácie) a  len s jednou zmenou nohy;  
g) Kroková pasáž (kruh, priamka, vlnovka) 
 
Seniorky ženy 
Krátky program musí obsahovať nasledovné elementy: 
a) Dvojitý alebo trojitý Axel Paulsen;  
b) Trojitý skok predvedený bezprostredne z krokov a/alebo iných porovnateľných 

krasokorčuliarskych pohybov;  
c) Kombinácia skokov pozostávajúca z dvojitého a trojitého skoku alebo z dvoch trojitých 

skokov;  
d) Skok do piruety;  
e) Zaklonená alebo uklonená pirueta;  
f) Kombinovaná pirueta so všetkými troma základnými polohami (vysoká, nízka, vo váhe 

alebo ich variácie) a len s jednou zmenou nohy;  
g) Kroková pasáž (kruh, priamka, vlnovka) 



 
Juniori muži 
a) Dvojitý alebo trojitý Axel Paulsen;  
b) Dvojitý alebo trojitý Lutz predvedený bezprostredne z krokov a/alebo porovnateľných 

krasokorčuliarskych pohybov;  
c) Kombinácia dvojitého a trojitého skoku alebo dvoch trojitých skokov;  
d) Skok do nízkej piruety;  
e) Pirueta vo váhe len s jednou zmenou nohy;  
f) Kombinovaná pirueta so všetkými troma základnými polohami (vysoká, nízka, vo váhe 

alebo ich variácie) a len s jednou zmenou nohy;  
g) Kroková pasáž (kruh, priamka, vlnovka) 
 
Juniorky ženy 
a) Dvojitý Axel Paulsen;  
b) Dvojitý alebo trojitý Lutz predvedený bezprostredne z krokov a/alebo porovnateľných 

krasokorčuliarskych pohybov;  
c) Kombinácia dvoch dvojitých skokov, dvojitého a trojitého skoku alebo dvoch trojitých 

skokov;  
d) Skok do nízkej piruety;  
e) Zaklonená alebo uklonená pirueta;  

 
f) Kombinovaná pirueta so všetkými troma základnými polohami (vysoká, nízka, vo váhe 

alebo ich variácie) a len s jednou zmenou nohy;  
g) Kroková pasáž (kruh, priamka, vlnovka) 
 
 
 
Voľné jazdy 
 
Seniori muži 
Vyvážený program musí obsahovať: 
 Maximálne 8 skokových elementov (z ktorých jeden musí byť skok axlového typu), 
 Maximálne 3 piruety, z ktorých jedna musí byť kombinovaná, jedna začínajúca skokom 

a jedna pirueta len v jednej polohe, 
 Maximálne 2 rôzne krokové pasáže. 
 
Seniorky ženy 
Vyvážený program musí obsahovať: 
 Maximálne 7 skokových elementov (z ktorých jeden musí byť skok axlového typu), 
 Maximálne 3 piruety, z ktorých jedna musí byť kombinovaná, jedna začínajúca skokom 

a jedna pirueta len v jednej polohe,  
 Maximálne 1 kroková pasáž,  
 Maximálne 1 špirálová pasáž. 
 
Juniori muži 
Vyvážený program musí obsahovať: 
 Maximálne 8 skokových elementov (z ktorých jeden musí byť skok axlového typu), 
 Maximálne 3 piruety, z ktorých jedna musí byť kombinovaná, jedna začínajúca skokom a 

jedna pirueta len v jednej polohe,  
 Maximálne 1 kroková pasáž. 
 



Juniorky ženy 
Vyvážený program musí obsahovať: 
 Maximálne 7 skokových elementov (z ktorých jeden musí byť skok axlového typu), 
 Maximálne 3 piruety, z ktorých jedna musí byť kombinovaná, jedna začínajúca skokom a 

jedna pirueta len v jednej polohe,  
 Maximálne 1 kroková pasáž. 
 
Z programových komponentov sa hodnotí:   

• Skating Skills - korčuľovanie 
• Transitions  - spojovacie prvky 
• Performance/Execution – prevedenie 
• Choreography - choreografia 
• Interpretation - interpretácia 

 
Faktory pre komponenty programu sú: (Pravidlo 353, paragraf 1, m) 
Muži:  KP: 1,0  VJ: 2,0 
Ženy:  KP: 0,8  VJ: 1,6 
 
 
 
 
Vysvetlivky  
 
Sólové skoky 
Sólové skoky môžu mať ľubovoľný počet otočiek. 
 
Kombinácie a sekvencie skokov 
Kombinácia skokov môže obsahovať rovnaký alebo iný jednoduchý, dvojitý, trojitý alebo 
štvoritý skok. Voľná jazda môže obsahovať maximálne tri kombinácie alebo sekvencie skokov. 
Jedna kombinácia môže pozostávať z troch skokov, ďalšie dve len z dvoch skokov. 
 
Opakovania skokov 
Dvojitý Axel môže byť predvedený vo voľnej jazde maximálne dvakrát (či už ako samostatný 
skok alebo ako súčasť kombinácie/sekvencie). Zo všetkých trojitých alebo štvoritých skokov sa 
môžu opakovať iba dva skoky a tieto opakovania musia byť predvedené v kombinácii alebo 
sekvencii skokov. Trojitý a štvoritý skok s rovnakým názvom (napr. 3T a 4T) sú dva rozdielne 
skoky. Opakovaný trojitý alebo štvoritý skok, ktorý nebude predvedený v kombinácii alebo 
sekvencii skokov, bude považovaný za súčasť neúspešne predvedenej sekvencie a bude 
označený ako sekvencia skokov s len jedným predvedeným skokom. Ak už boli predvedené tri 
kombinácie alebo sekvencie skokov, opakovaný skok bude považovaný za skok navyše, teda 
bude označený hviezdičkou, a obsadí jednu kolónku pre skok. O žiadny trojitý alebo štvoritý 
skok sa pretekár nemôže pokúsiť viac ako dvakrát. Ak tretie opakovanie skoku bude predvedené 
v kombinácii alebo sekvencii, celá kombinácia alebo sekvencia, bude považovaná za prvok 
navyše, bude označená hviezdičkou, ale obsadí jednu kolónku pre skok. 
 
Piruety 
Všetky piruety musia byť rôzneho charakteru. Druhá predvedená pirueta rovnakého charakteru 
(rovnaká skratka) bude označená hviezdičkou, ale obsadí kolónku pre piruetu. Piruety musia mať 
minimálny počet otočiek: 6 pre piruetu začínajúcu skokom a pre piruetu v jednej polohe, 10 pre 
kombinovanú piruetu, nižší počet otočiek bude odzrkadlený v nižšom hodnotení rozhodcov. 
Minimálny počet otočiek sa počíta od vjazdu do piruety až po jej koniec (okrem záverečného 
dotočenia – teda vysokej piruety v piruetách v jednej polohe a skočených piruetách). 



V kombinovanej piruete a v piruete v jednej polohe je dovolená zmena nohy. Počet polôh 
v kombinovanej piruete je ľubovoľný. 
 
Kroková pasáž 
Kroková pasáž môže byť predvedená po priamke, po kružnici alebo serpentíne a musí plne 
pokrývať ľadovú plochu. Krokové pasáže, ktoré sú príliš krátke alebo len ťažko rozpoznateľné, 
nenapĺňajú požiadavky krokovej pasáže. Kroková pasáž môže obsahovať skoky. 
Vo voľnej jazde seniorov mužov druhá kroková pasáž (druhé predvedená) bude ohodnotená 
konštantnou hodnotou a bude hodnotená len GOE od rozhodcov. Táto kroková pasáž môže mať 
ľubovoľný tvar, ale musí pokrývať celú ľadovú plochu. 
U seniorov mužov – druhá kroková pasáž (podľa poradia predvedenia) bude vždy ocenená 
fixnou základnou hodnotou a ohodnotená len GOE od rozhodcov. Táto kroková pasáž môže mať 
ľubovoľný tvar a musí úplne pokrývať ľadovú plochu. 
 
Špirálová pasáž (seniorky ženy) 
Špirálová pasáž pozostáva hlavne zo špirál. Špirála je poloha s jednou korčuľou na ľade a s 
voľnou nohou (vrátane kolena a chodidla) vyššie ako úroveň bokov. Špirálové polohy sú 
rozdelené podľa korčuľujúcej nohy (pravá, ľavá), hrany (vonkajšia, vnútorná), smeru (vpred, 
vzad) a polohy voľnej nohy (vzad, vpred, nabok). Špirálová pasáž musí obsahovať minimálne 2 
špirálové polohy s výdržou nie menej ako 3 sekundy alebo z jednej špirálovej polohy s výdržou 
nie kratšou ako 6 sekúnd. Ak toto pravidlo nebude splnené, špirálová pasáž bude mať nulovú 
hodnotu. Špirálová pasáž bude mať vždy konštantnú hodnotu a hodnotené bude len GOE od 
rozhodcov. 
 
Pohyby v poli 
Sekvencia pohybov, ktorá zahŕňa pohyby ako obraty, špirály, arabesky, mesiace, polmesiace 
(tzv. Ina Bauer) a plynulé pohyby v hlbokých hranách, ktoré môžu byť spojené spojovacími 
krokmi a prácou nôh. Pohyby v poli majú byť súčasťou programu a sú hodnotené v známke za 
„transition“. 
 
 
 
Staršie žiactvo   /nar. po 1.7.1997 –  30.6.1999/ 
Pre kategóriu staršie žiactvo v sólových disciplínach podľa pravidiel ISUpre Novices – 
Communication 1649 (ak ISU vydá nové pravidlá so zmenami pre kategórie novices, pravidlá 
SKrZ budú následne upravené tiež) 
 
Krátky program staršie žiačky  
 

Doba trvania: max. 2 min. 30 s  
 
1. jednoduchý alebo dvojitý Axel  
2. jeden dvojitý alebo trojitý skok bezprostredne z krokov  

(nesmie sa opakovať skok z bodu 1.)  
3.  kombinácia dvoch dvojitých skokov alebo dvojitého a trojitého skoku (nesmú sa 

opakovať skoky z bodu 1. a 2.)  
4.  kombinovaná pirueta len s jednou zmenou nohy a najmenej jednou zmenou polohy - min. 

5/5 otáčok na každej nohe. Minimálny počet otáčok v pozícii je dve (2). Ak táto 
požiadavka nie je splnená, pozícia sa nepočíta.  

5.  zaklonená, alebo uklonená pirueta - minimálne 6 otáčok  



6.  ľubovoľná kroková pasáž (kruh, priamka, vlnovka) s úplným pokrytím ľadovej plochy  
 
Krátky program starší žiaci  
 

Doba trvania: max. 2 min. 30 s  
 
1. jednoduchý alebo dvojitý Axel  
2. jeden dvojitý alebo trojitý skok bezprostredne z krokov 

(nesmie sa opakovať skok z bodu 1.)  
3.  kombinácia dvoch dvojitých skokov alebo dvojitého a trojitého skoku (nesmú sa 

opakovať skoky z bodu 1. a 2.)  
4. kombinovaná pirueta s len jednou zmenou nohy a najmenej jednou zmenou polohy - min. 

5/5 otáčok na každej nohe. Minimálny počet otáčok v pozícii je dve (2). Ak táto 
požiadavka nie je splnená, pozícia sa nepočíta.  

5. pirueta vo váhe alebo nízka pirueta so zmenou nohy, nesmie začínať skokom  
(min. 6 otočiek)  

6. ľubovoľná kroková pasáž (kruh, priamka, vlnovka) s úplným pokrytím ľadovej plochy  
 
 
Voľná jazda  
 

Doba trvania: dievčatá 3 min. ± 10 s, chlapci 3 min. 30 s ± 10 s  
 
Vyvážená voľná jazda musí obsahovať:  

 
1. maximálne 6 skokových prvkov pre dievčatá (7 skokových prvkov pre chlapcov), 

jeden z nich musí byť skok axlového typu. Môže obsahovať maximálne 2 kombinácie 
alebo sekvencie skokov. Skoková kombinácia môže obsahovať len 2 skoky. Sekvencia 
skokov môže mať ľubovoľný počet skokov, ale len dva s najvyššou hodnotou sa 
započítavajú.  Žiadny skok s 1.5 a viac rotáciou sa nesmie opakovať viac ako jedenkrát 
(takže môže byť predvedený dvakrát), pričom opakovaný skok musí byť predvedený ako 
súčasť kombinácie alebo sekvencie.  

2. 2 rôzne piruety, z toho jedna musí byť kombinovaná (minimálne 10 otáčok ) a jeden 
skok do piruety alebo pirueta začínaná skokom (minimálne 6 otáčok). V piruetách je 
minimálny počet otáčok v pozícii dva (2). Ak táto podmienka nie je splnená, pozícia sa 
nepočíta. Počet zmien nohy v kombinovanej piruete je ľubovoľný.  

 
3. ľubovoľná kroková pasáž 

Najvyšší možný dosiahnutý level je level 4 podľa ISU pravidiel pre seniorov, juniorov 
a novices pre sezónu 2011/2012. 
 
Z programových komponentov sa hodnotí:  
• Skating Skills - korčuľovanie 
• Transitions  - spojovacie prvky 
• Performance/Execution - prevedenie 
• Interpretation - interpretácia 

 

Faktory pre komponenty programu sú: 
 Chlapci :  KP: 1,0  VJ: 1,7 
 Dievčatá: KP: 1,0  VJ: 1,5 
 

Zrážka za pád : - 1,00 bod 



 
 
 
 
 
 
 
 
Pre kategórie ml. žiactvo, st. a ml. nádeje v sólových disciplínach podľa pravidiel SKrZ pre 
rok 2011-2012. 
 
Mladšie žiactvo  /nar. po 1.7.1999 – 30.6.2001/ 
 
Voľná jazda  
 

Doba trvania: 3 min. ± 10 s 
   

Vyvážená voľná jazda musí obsahovať:  
 
1. maximálne 6 skokových prvkov, jeden z nich musí byť skok axlového typu. Môže 

obsahovať maximálne 2 kombinácie. Skoková kombinácia môže obsahovať len 2 skoky. 
Každý skok (vrátane Axla) sa môže opakovať max. 1 krát (tzn. môže byť zaradený max. 
2 krát) a opakovaný skok môže byť zaradený len v kombinácii. Každý opakovaný sólo 
skok, nezaradený do kombinácie, bude posudzovaný ako časť neúspešnej sekvencie len s 
predvedeným jedným skokom. Len takáto sekvencia (opakovaný sólo skok + seq), ktorá 
v skutočnosti predvedená nebola, je povolená, t.j. technický panel nevyradí celý prvok. 
Ak dovtedy už boli predvedené dve (2) kombinácie skokov, opakovaný sólový skok bude 
posudzovaný ako prvok navyše a preto nebude braný do úvahy. O žiadny skok sa nemôže 
pretekár pokúsiť viac ako dvakrát. Ak je v jazde viac kombináci ako je predpísane, 
technický panel vyradí nadbytočnú kombináciu, prvok má nulovú hodnotu, ale obsadí 
kolónku pre skok.  

 
2. 2 rôzne piruety, z toho jedna musí byť kombinovaná (minimálne 10 otáčok ). V 

piruetách je minimálny počet otáčok v pozícii dva (2). Ak táto podmienka nie je splnená, 
pozícia sa nepočíta. Počet zmien nohy v kombinovanej piruete je ľubovoľný.  

 
3.  ľubovoľná kroková pasáž 
 

Vo všetkých elementoch, kde sa hodnotí level, sa bude hodnotiť podľa ISU pravidiel pre 
seniorov, juniorov a novices pre sezónu 2011/2012. Najvyšší možný dosiahnutý level je 
level 3, všetky ostatné podmienky na zvýšenie levelu budú ignorované technickým 
panelom (ale môžu zvýšiť GOE od rozhodcov). 
 
Z programových komponentov sa hodnotí: 
• Skating Skills - korčuľovanie 
• Performance/Execution -prevedenie 
• Interpretation - interpretácia 
 
Faktory pre komponenty programu sú: 

- chlapci   2,0 
- dievčatá 1,7 

 



Zrážka za pád : - 1,00 bod 

 
 
 
Staršie nádeje /nar. po 1.7.2001 – 30.6.2003/  
 

Voľná jazda  
 

Doba trvania: 2 min. 30 s ± 10 s 
   

Vyvážená voľná jazda musí obsahovať:  
 
1. maximálne 5 skokových prvkov, jeden z nich musí byť skok axlového typu. Môže 

obsahovať maximálne 2 kombinácie alebo jednu kombináciu a jednu sekvenciu. Skoková 
kombinácia môže obsahovať len 2 skoky, sekvencia skokov môže obsahovať ľubovoľný 
počet skokov, hodnotia sa však len 2 s najvyššou hodnotou (podľa ISU pravidiel). Žiadny 
skok sa nesmie opakovať viac ako jedenkrát (takže môže byť predvedený max. dvakrát), 
pričom opakovaný skok musí byť predvedený ako súčasť kombinácie alebo sekvencie. 
Každý opakovaný sólo skok, nezaradený do kombinácie alebo sekvencie, bude 
posudzovaný ako časť neúspešnej sekvencie len s predvedeným jedným skokom. Ak 
dovtedy už boli predvedené 2 kombinácie alebo 1 kombinácia a 1 sekvencia skokov, 
opakovaný sólový skok bude posudzovaný ako prvok navyše a preto nebude braný do 
úvahy. O žiadny skok sa nemôže pretekár pokúsiť viac ako dvakrát. Ak je v jazde viac 
kombinácií/ sekvencií ako je predpísane, technický panel vyradí nadbytočnú kombináciu/ 
sekvenciu, prvok má nulovú hodnotu, ale obsadí kolónku pre skok.  
 
Za sekvenciu sa považuje:  
1. Axel/ Salchow/ Toe-loop / Rittberger / Flip/ Lutz – poskok – Axel  
2. Axel/ Salchow/ Toe-loop / Rittberger / Flip/ Lutz – Axel (okamžite za sebou, bez  
poskoku)  
3. Axel/ Salchow/ Toe-loop / Rittberger / Flip/ Lutz – euler* –Toe-loop / Rittberger  

 
!!! Axel/ Salchow/ Toe-loop / Rittberger / Flip/ Lutz – euler* – Salchow/ Flip  = 
kombinácia troch skokov, ktorú staršie nádeje nemôžu mať zaradenú. 

 
* euler musí mať výjazd vzad dnu (t.j. nesmie byť dopad do trojky), aby bola sekvencia  
podľa pravidiel  
* euler = 1Lo 

 
Definícia: Sekvencia skokov pozostáva z akéhokoľvek počtu skokov, ktoré môžu byť 
spojené neregulárnymi skokmi a/alebo poskokmi nasledujúcimi okamžite za sebou, pri 
zachovaní rytmu skokov (práca kolien); sekvencia nemôže obsahovať obraty/ kroky (ani 
ako nájazd do skoku); ani prekladanie alebo vetvičky. (Obraty sú trojky, twizle, 
protitrojky, kľučky, zvraty, protizvraty. Kroky sú špičkové kroky, chassé, mohawky, 
choctaws, vlnovky, cross-rolly, beh.).  

 
2. 2 rôzne piruety, z toho jedna musí byť kombinovaná. V piruetách je minimálny počet 

otáčok v pozícii dva (2). Ak táto podmienka nie je splnená, pozícia sa nepočíta. Počet 
zmien nohy v kombinovanej piruete je ľubovoľný.  

 



3.  kroková alebo špirálová pasáž. Kroková pasáž bude hodnotená stupňom obtiažnosti 
(levelom) od technického panelu. Špirálová pasáž bude hodnotená konštantnou hodnotou 
a označená ako ChSt (Choreo Steps). Aby bola kroková pasáž uznaná technickým 
panelom musí pokrývať minimálne 2/3 ľadovej plochy. Aby bola uznaná špirálová pasáž, 
musí obsahovať dve 3-sekundové špirály so zmenou nohy (zmena nohy je povinná) alebo 
jednu 6-sekundovú špirálu. 

 
Najvyšší možný dosiahnutý level je level 3 podľa pravidiel SKrZ pre kategóriu Nádeje, 
všetky ostatné podmienky na zvýšenie levelu budú ignorované technickým panelom (ale 
môžu zvýšiť GOE od rozhodcov). 
 
Z programových komponentov sa hodnotí:  
• Skating Skills - korčuľovanie 
• Performance/Execution -prevedenie 
• Interpretation - interpretácia 
 

Faktory pre komponenty programu sú: 
- chlapci   2,0 
- dievčatá 1,7 

 
Zrážka za pád : - 0,5 bodu 

 

 
Mladšie nádeje /nar. po 1.7.2003 – 30.6.2005/ 
 
Voľná jazda  
 

Doba trvania: 2 min. ± 10 s 
   

Vyvážená voľná jazda musí obsahovať:  
 
1. maximálne 4 skokové prvky, jeden z nich musí byť skok axlového typu. Môže 

obsahovať maximálne 2 kombinácie s 2 skokmi. Žiadny skok sa nesmie opakovať viac 
ako jedenkrát (takže môže byť predvedený max. dvakrát), pričom opakovaný skok musí 
byť predvedený ako súčasť kombinácie. Každý opakovaný sólo skok, nezaradený do 
kombinácie, bude posudzovaný ako časť neúspešnej sekvencie len s predvedeným 
jedným skokom. Len takáto sekvencia (opakovaný sólo skok + seq), ktorá v skutočnosti 
predvedená nebola, je povolená, t.j. technický panel nevyradí celý prvok. Ak dovtedy už 
boli predvedené 2 kombinácie, opakovaný sólový skok bude posudzovaný ako prvok 
navyše a preto nebude braný do úvahy, ale bude zaberať kolónku pre skok. O žiadny skok 
sa nemôže pretekár pokúsiť viac ako dvakrát. Ak je v jazde viac kombinácií ako je 
predpísane, technický panel vyradí nadbytočnú kombináciu, prvok má nulovú hodnotu, 
ale obsadí kolónku pre skok.  

 
2. 2 rôzne piruety. V piruetách je minimálny počet otáčok v pozícii dva (2). Ak táto 

podmienka nie je splnená, pozícia sa nepočíta. 
 
3.  kroková pasáž do uzatvorenej osmičky (veľkosť ako 2 hokejové kruhy na 1/3 ľadovej 

plochy). Kroková pasáž bude hodnotené konštantnou hodnotou a označená ako ChSt 
(Choreo Steps). Aby bola kroková pasáž uznaná technickým panelom, musí pozostávať 
z krokov a obratov (prekladanie a vetvičky nepatria medzi kroky a obraty. Medzi kroky 
patria – špičkové kroky, chassé, mohawky, choctaws, zmeny hrany/vlnovka, kross-rolly, 



„bežiace“ kroky, medzi obraty patria trojky, twízzle, protitrojky, kľučky, zvraty, 
protizvraty) 

 
Najvyšší možný dosiahnutý level je level 3 podľa pravidiel SKrZ pre kategóriu Nádeje, všetky ostatné 
podmienky na zvýšenie levelu budú ignorované technickým panelom (ale môžu zvýšiť GOE od 
rozhodcov). 
 
Z programových komponentov sa hodnotí:  
• Skating Skills - korčuľovanie 
• Performance/Execution –prevedenie 
 
Faktory pre komponenty programu sú: 

- chlapci   2,5 
- dievčatá 2,5 

 
Zrážka za pád : - 0,5 bodu 

 
 
Zrážky: 
‐ za čas   -1,0 za každých chýbajúcich / vystávajúcich 5 sekúnd 
‐ za hudbu    -1,0 (za vokálnu hudbu) 
‐ nelegálne prvky   -2,0 
‐ za kostým a propagáciu  -1,0 
‐ za pád     -1,0 bod 
 
 

 
 

VI. Dĺžka rozjazdy  a počet pretekárov na rozjazde 
 
 
 

1. Dĺžka rozjazdy: hviezdičky  4 min. 
                                    IK A,B, C 5 min. 
                                    Ostatní  6 min. 
 
 
2. Počet pretekárov na rozjazdách:  Hviezdičky max. :  8 
                                                          IK A,B,C max.:           7 
                                                           Nádeje max.:                7 
                                                          Ostatné kategórie max. :   6 
 
 
 


	Skupina C – vek k 1.7. 2011  dosiahnuť 9 rokov a do 30.6. 15 rokov
	A  - dĺžka trvania hudby 3:00 ± 10 s
	 B  - dĺžka trvania hudby 2:30 ± 10 s
	C - dĺžka trvania hudby 2:00 ± 10 s


