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Smernica pre plnenie testov výkonnosti

I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

I.1. Testy a vekové hranice
a) Vekové hranice príslušné k jednotlivým testom stanoví TK vždy k 1.7. daného roka.
b) V sezóne 2017/2018 sú vekové hranice pre jednotlivé testy nasledujúce :
 Test č.8 - Hviezdičky/ Nádeje mladšie /N7 ( po 1.7.2010 )
 Test č.7 - Nádeje mladšie /N8 (od 1.7.2009 do 30.6.2010 )
 Test č.6 - Nádeje staršie /N9 (od 1.7.2008 do 30.6.2009)
 Test č.5 – Nádeje staršie/N10 ( od 1.7.2007 do 30.6.2008 )
 Test č.4 - Mladší žiaci ( od 1.7. 2005 do 30.6.2007 )
 Test č.3- Starší žiaci (od 1.7. 2002 do 30.6.2005 )
 Test č.2 - Juniori ( od 1.7.1998 do 30.6.2004 )
 Test č.1 - Seniori (do 30.6.1998)
I.2. Klasifikácia testov výkonnosti:
Testy výkonnosti sú klasifikované do 8 stupňov. Korčuliari ich absolvujú v nasledujúcom poradí:
Hviezdičky/ Nádeje mladšie /N7, Nádeje mladšie/N8, Nádeje staršie /N9, Nádeje staršie/N10, Mladší
žiaci, Starší žiaci, Juniori, Seniori
I.3. Plnenie testov od vyššej vekovej kategórie
Ak pretekár začína plniť testy od vyššej vekovej kategórie (napríklad korčuliari , ktorí v minulosti
pretekali za iný národný zväz) musia plniť test požadovaný pre svoju vekovú kategóriu a test
predchádzajúci (minimálne na 50%).
I.4. Termíny konania testov výkonnosti
a) Testy výkonnosti usporiada SKrZ minimálne 3x za sezónu v nasledujúcich termínoch:
 September/október
 Január
 Marec/apríl
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b) Dva testy budú pred prvými pretekmi Slovenského pohára
c) Presné termíny testov budú zahrnuté v kalendári pretekov pred začiatkom aktuálnej sezóny.
d) Krasokorčuliarsky klub-člen SKrZ si môže na vlastné náklady zorganizovať testy individuálne
so súhlasom RK a TMK.
I.5. Úhrada nákladov podľa platnej Ekonomickej smernice SKrZ, okrem prípadu podľa I.4, písm.d)
I.6. Štartovné podľa platného Sadzobníka poplatkov SKrZ
I.7. Podmienky účasti
Podmienkou účasti na testoch výkonnosti je :
 platný registračný preukaz SKrZ
 platná zdravotná prehliadka na aktuálnu sezónu
 zaplatené štartovné

I.8. Účasť v súťažiach
Štart na súťažiach Slovenského pohára je podmienená splnením testu výkonnosti pre danú vekovú
kategóriu. Výnimku tvoria kategórie basic , kde môžu pretekári štartovať aj bez splneného testu
výkonnosti.
I.8.1. Súťaže Slovenského pohára
a) Štart v súťažiach Slovenského pohára je podmienený splnením príslušného testu výkonnosti
pre danú kategóriu, alebo testu vyššej vekovej kategórie minimálne na 50%.
b) V kategóriách basic môžu pretekári štartovať bez splneného testu výkonnosti.
1.8.2. Majstrovstvá Slovenska
a) Podmienkou štartu na majstrovstvách SR je splnenie príslušného testu výkonnosti alebo testu
vyššej vekovej kategórie minimálne na 80%
b) Dátum platnosti testov výkonnosti pred danými majstrovstvami SR je rovnaký, ako dátum
uzávierky poradia v Slovenskom pohári.
I.9. Opakovanie testov výkonnosti
a) Opakované plnenie testov výkonnosti v jednej sezóne nie je obmedzené.
b) V jednom termíne je možné plniť maximálne 2 testy.
c) Podmienkou plnenia testu vyššej vekovej kategórie je splnenie nižšieho testu minimálne na
50%. V takom prípade predseda testovacej komisie spolu s technickým delegátom a
organizátorom testov vyhodnotia plnenie testu ihneď po jeho skončení.
I.10 Platnosť testov výkonnosti
a) Splnený výkonnostný test je trvale platný.
b) V prípade zmien v náplni testov výkonnosti RK určí prechodné obdobie a TMK určí
podmienky plnenia testov vyššej vekovej kategórie.
I.11. Prechodné obdobie
a) Sezóny 2017-2018 a 2018-2019 sú prechodným obdobím medzi starým a novým systémom
testovania.
b) Testy v sezóne 2017-2018 a 2018-2019 budú prebiehať novým systémom, ale pre postup do
súťaží Slovenského pohára a na Majstrovstvá SR bude ešte postačovať požadovaný test
splnený starým systémom, podľa nasledujúcej tabuľky:
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Plnenie platné v prechodnom období Sezóny
2017/2018 a 2018/2019
Hviezdičky
Nádeje 7 /Mladšie

SP
Test 7/SS alebo test

M-SR
Test 7/SS alebo test

nádeje chlapci (7)
Nádeje 8 /Mladšie

8/50%/NS
Test 7/SS alebo test

8/80%/NS
Test 7/SS alebo test

nádeje chlapci (8)
Nádeje 9
Staršie nádeje
chlapci (9)
Nádeje 10
Staršie nádeje
chlapci(10)
Mladšie žiačky

Mladší žiaci

Staršie žiačky

Starší žiaci

Juniorky

Juniori

Seniorky

Seniori

7/50%/NS
Test 6/SS alebo test

7/80%/NS
Test 6/SS alebo test

6/50%/NS
Test 6/SS alebo test

6/80%/NS
Test 6/SS alebo test

6/50%/NS

6/80%/NS

Test 6/SS alebo test

Test 6/SS alebo test

5/50%/NS

6/80%/NS

Test 6/SS alebo test

Test 6/SS alebo test

5/50%/NS

5/80%/NS

Test 5/SS alebo test

Test 5/SS alebo test

4/50%/NS

4/80%/NS

Test 5/SS/alebo test

Test 5/SS alebo test

4/50%/NS

4/80%/NS

Test 4/SS alebo test

Test 4/SS alebo test

3/50%/NS

3/80%/NS

Test 4/SS alebo test

Test 4/SS alebo test

3/50%/NS

3/80%/NS

Test 3/SS alebo test

Test 3/SS alebo test

2/50%/NS

2/80%/NS

Test 3/SS alebo test

Test 2/SS alebo test

2/50%/NS

2/80%/NS

Test 2/SS alebo test

Test 2/SS alebo test

1/50%/NS

1/80%/NS

Test 1/SS alebo test

Test 1/SS alebo test

1/50%/NS
1/80%/NS
SS – starý systém testovania NS – nový systém testovania
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Požadované plnenie
platné
od sezóny 2019-20
SP
Test 8/60%

M-SR
Test
8/80%

Test 7/60%

Test
7/80%

Test 6/60%

Test
6/80%

Test 6/60%

Test
6/80%

Test 5/60%

Test
5/80%

Test 5/60%

Test
5/80%

Test 4/60%

Test
4/80%

Test 4/60%

Test
4/80%

Test 3/60%

Test
3/80%

Test 3/60%

Test
3/80%

Test 2/60%

Test
2/80%

Test 2/60%

Test
2/80%

Test 1/60%

Test
1/80%

Test 1/60%

Test
1/80%
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II TECHNICKÉ PODMIENKY
II.1. Miesto konania testov
určuje TK spolu s RK SKrZ pred začiatkom aktuálnej sezóny a je súčasťou Kalendára pretekov
II.2. Zloženie testovacej komisie
a) Členov testovacej komisie menuje TMK spolu s RK pred začiatkom aktuálnej sezóny.
Testovacia komisia je 3-členná a skladá sa zo zástupcov rozhodcov, technického panelu (TC a
TS) a trénerov. Člen testovacej komisie nemôže mať v čase konania testov prihlásených
vlastných pretekárov
b) Zloženie komisie oznámi sekretariát SKrZ pred začiatkom konania testov usporiadateľovi
testov .
c) TK SKrZ menuje aj technického delegáta, ktorý spolupracuje s testovacou komisiou a
organizátorom v priebehu testov a pri vyhodnotení testov .
II.3. Ohlásenie konania testov výkonnosti
a) Po schválení termínu a miesta konania testov sekretariát SKrZ zabezpečí zverejnenie
informácie na webovej stránke SKrZ.
b) Organizátor testov zaraďuje pretekárov do zoznamu účastníkov na základe prihlášky zaslanej
výhradne zástupcom klubu, ktorého je pretekár členom. Termín uzávierky prihlášok stanoví
organizátor testov.
III PRIEBEH TESTOV VÝKONNOSTI
III.1. Spôsob predvedenia a opakovanie
a) Každý korčuliar vykoná celý test plynulo v poradí uvedenom v platných „Testoch výkonnosti“
b) Predvedenie každého prvku testu ukončí pretekár výjazdom a brzdou (pri testoch 8 - 7 pluhom,
od testu 6 brzdou do T), pri vyšších testoch iba výjazdom.
c) Po predvedení celého testu predseda testovacej komisie vyzve členov komisie, či požadujú
opakovanie niektorého z prvkov testu. Ak členovia komisie vyžadujú opakovanie rôznych
prvkov, predseda komisie rozhodne, ktorý prvok sa bude opakovať. Táto porada je neverejná.
Opakovanie je možné iba pri jednom z prvkov. Prvky techniky sa môžu opakovať iba raz, pri
skokoch a piruetách sú povolené 2 opravné pokusy.

IV ZÁZNAM O PRIEBEHU TESTOV VÝKONNOSTI
Hodnotenie testov je neverejné. Členovia komisie zaznamenávajú hodnotenie do protokolu
(Hodnotenie člena testovacej komisie), každý prvok je hodnotený 0 alebo 1.
0.

1.

Absolvované, hrubé chyby v technike a predvedení požadovaných prvkov, predvedenie
nie je na požadovanej úrovni, vyžaduje zlepšenie ( hodnotenie v rozhodcovskej škále -2 až
-3)
Požadovaný prvok testu predvedený na dobrej korčuliarskej úrovni, celkové zvládnutie
prvku je v súlade s požadovanou technikou korčuľovania ( hodnotenie v rozhodcovskej
škále +3 až -1)
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V VYHODNOTENIE TESTOV VÝKONNOSTI
V.1. Po skončení testov technický delegát a organizačný pracovník v spolupráci s predsedom
testovacej komisie na základe Hodnotenia členov testovacej komisie vypracujú Protokol
testovacej komisie
V.2. Ihneď po spracovaní Hodnotení členov komisie organizátor zverejní neoficiálne výsledky testov
V.3. Predseda testovacej komisie je zodpovedný za kontrolu počtu dosiahnutých bodov, vypracovanie
Záverečnej správy predsedu testovacej komisie a zaslanie všetkých hodnotiacich listov a ďalších
podkladov pre vyhodnotenie testov do siedmich dní po konaní testov výkonnosti na adresu
sekretariátu SKrZ.
V.4. Záverečná správa predsedu testovacej komisie je konečným výsledkom testov a bude zverejnená
na webe SKrZ do 7 dní po ukončení testov
.
VI EVIDENCIA TESTOV VÝKONNOSTI
Podpísané originály písomných materiálov z vyhodnotenia testov výkonnosti (Hodnotenie člena
testovacej komisie, Protokol predsedu testovacej komisie, Záverečná správa predsedu testovacej
komisie) sa archivujú na sekretariáte SKrZ. Zároveň sekretariát SKrZ archivuje tieto materiály aj v
digitálnej podobe.

Vypracovali : TMK a RK SKrZ

Ing. Jozef Beständig
Predseda VV SKrZ

