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Zápisnica TMK č.1-2013

Návrh nominačných kritérií na EYOWF 2013 Brašov
Plnenie nominačných kritérií na EYOWF 2013 Brašov
Ženy
¾ na medzinárodných pretekoch, na pretekoch SP a na M-SR vo voľnej jazde skočiť 2A a 1
trojitý skok , zaradiť ďalší trojitý skok
plnenie
Hriňáková
2A a trojitý skok – nesplnené na žiadnom preteku
Dobiášová
splnené 2A - Graz, GP BB, Bratislava New Year’s Cup
trojitý skok – nesplnené na žiadnom preteku
Brosková
2 A a trojitý skok – nesplnené na žiadnom preteku
¾ dve piruety v krátkom programe a vo voľnej jazde na L3
plnenie – všetky pretekárky splnili
¾ kroky na L2
plnenie – všetky pretekárky splnili
¾ získať bodové skóre – minimálne 90 bodov
plnenie – všetky pretekárky
Hriňáková
T.I.C 85,43 GP BB 90,14
Dobiášová
T.I.C 98,02 GP BB 115,51
Brosková
T.I.C 90,83 GP BB 99,88

NY Cup 81,71
NY Cup 102,04
NY Cup 98,19

Graz 100,08

¾ umiestnenie na MSR do 3 miesta
plnenie – MSR seniorov sa pretekárky nezúčastnili a MSR juniorov sa ešte neuskutočnilo

Muži
¾ na ISU JGP , na medzinárodných pretekoch, na pretekoch SP a na M-SR vo voľnej jazde
skočiť 2A a 2 trojité skoky, z toho jeden v kombinácii, alebo v sekvencii
plnenie
Klepoch
2 A a 2 trojité skoky splnené – T.I.C, GP BB,
na JGP súťažiach nesplnené
¾ dve piruety v krátkom programe a vo voľnej jazde na L3
plnenie – splnené
¾ kroky na L2
plnenie – splnené
¾ získať bodové skóre – minimálne 105 bodov
plnenie
Klepoch
JGP Linz 109,99
JGP Bled 109,36
T.I.C 112,54
GP BB 119,79

NY Cup 124,39

¾ umiestnenie na M-SR do 2.miesta
plnenie – pretekár sa zúčastnil MSR seniorov, kde obsadil 1.miesto
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Ďalšie podmienky:
-

povinná účasť na previerkach, ktoré vypíše TMK - august 2012
plnenie – previerok sa zúčastnili všetci pretekári v širšej nominácii

-

október 2012 povinná účasť na určenom preteku SP
plnenie – všetci pretekári sa zúčastnili pretekov SP - medzinárodných pretekov
T.I.C a GP BB

-

december 2012 povinná účasť na určenom preteku SP
plnenie – všetci pretekári sa zúčastnili preteku SP – medzinárodný pretek
v termíne 03.- 06.01.2013 New Year’s Cup Bratislava

Konečnú nomináciu navrhne TMK na základe vyhodnotenia plnenia všetkých
nominačných kritérií a to v termíne do 31.12.2012
Kritériá plnenia spracovala TMK
........................................................
Vzhľadom na to, že na zasadnutí štábu EYOWF 2013 zo dňa 05.12.2012 sa posunuli termíny
nahlásenia menovitej nominácie, členovia TMK sa zhodli na tom, že návrh nominácie
predložia do 08.01.2013 členom VV SKrZ
TMK predkladá návrh nominácie na EYOWF 2013 Brašov – krasokorčuľovanie
Aj napriek tomu, že ani jedna z pretekárok, ktoré boli zaradené do širšieho výberu na
EYOWF 2013 nesplnili nominačné kritériá, TMK navrhuje nominovať pretekárku, ktorá sa
najviac týmto kritériám priblížila a mala najlepšie výsledky v období do 06.01.2013.
Návrh TMK :
Ženy
Muži
Tréner

Spracovali : členovia TMK

Dobiášová Bronislava
Klepoch Marco
Dvojnikov Vladimír

