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Návrh kategórii Adult -nový systém hodnotenia od 2013/14 

 
Adult 1967 a skôr: 

- dĺžka trvania hudby 2:10 +- 10sec. 

- môže byť aj vokálna hudba a povolené sú rekvizity (text hudby nesmie byť urážlivý, 

hanlivý, nevkusný) 

- 4 jednoduché skoky, z toho 2 sekvencie alebo kombinácie jednoduchých skokov 

pozostávajúce z dvoch skokov, povolený je 1 axel 

- 2 rôzne piruety ( v piruete na 1 nohe musím byť minimálny počet otočiek 4, pri zmene 

nohy – na každej minimálne 3ot.) Na uznanie pozície musia byť vykonané celé 2 

otočky. 

- Choreografická pasáž, pozostávajúca z krokov, mesiacov, arabesiek, poskokov, 

špirálových  pozícii, avšak u žien musí byť 1 pozícia v špirále v trvaní min. 3 sek. 

Pri tejto kategórii je najvyšší možný dosiahnutý level 1, choreografická pasáž je daná 

konštantnou hodnotou 2body a ovplyvňuje ju len GEO. 

Skoky sa môžu opakovať max. 2x s tým, že 2. skok musí byť prevedený v kombinácii alebo 

sekvencii. 

Faktor programových komponentov: 2,5 

Hodnotí sa: 

- Skating Skills 

- Ferformance/Execution 

- Interpretation 

Zrážka za pád 0,5 

Prekročenie časového limitu 1bod za každých 5 sec.  

Adult 1968-1984 

- dĺžka trvania hudby max. 2:40min. 

- môže byť vokálna a povolené sú rekvizity (text hudby nesmie byť urážlivý, hanlivý, 

nevkusný) 

- 5 skokových prvkov z toho 3 kombinácie alebo sekvencie pozostávajúce z dvoch 

skokov. Prevedenie skokov môže byť v jednoduchom alebo dvojitom prevedení. Nie 

je povolený 2A.  

- 3 rôzne piruety ( pri piruete na jednej nohe je minimálny počet otočiek 4, pri piruete so 

zmenou nohy musia byť min. 3 na každej nohe.) Pre započítanie pozície musia byť 

vykonané 2 celé otočky. 

- Choreografická pasáž, pozostávajúca z krokov, mesiacov, arabesiek, poskokov, 

špirálových  pozícii, avšak u žien musí byť 1 pozícia v špirále v trvaní min. 3 sek 

Pri tejto kategórii je najvyšší možný dosiahnutý level 2, choreografická pasáž je daná 

konštantnou hodnotou 2body a ovplyvňuje ju len GEO. 

Faktor programových komponentov 2,5 

Hodnotí sa: 

- Skating Skills 

- Ferformance/Execution 

- Interpretation 

 

 

Predkladá : Poliačková Bibiana 



 

 

 

Adult 1995 – 1985 

- dlžka trvania hudby max. 2:40min. 

- môže byť vokálna a povolené sú rekvizity 

- 5 skokových prvkov z toho 3 kombinácie alebo sekvencie pozostávajúce z dvoch 

skokov. Prevedenie skokov môže byť v jednoduchom alebo dvojitom prevedení. Nie 

je povolený 2A.  

- 3 rôzne piruety ( pri piruete na jednej nohe je minimálny počet otočiek 4, pri piruete so 

zmenou nohy musia byť min. 3 na každej nohe.) Pre započítanie pozície musia byť 

vykonané 2 celé otočky. 

- Choreografická pasáž, pozostávajúca z krokov, mesiacov, arabesiek, poskokov, 

špirálových  pozícii, avšak u žien musí byť 1 pozícia v špirále v trvaní min. 3 sek 

Pri tejto kategórii je najvyšší možný dosiahnutý level 2, choreografická pasáž je daná 

konštantnou hodnotou 2body a ovplyvňuje ju len GEO. 

Faktor programových komponentov 2,5 

Hodnotí sa: 

- Skating Skills 

- Ferformance/Execution 

- Interpretation 

 


