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Vnútorný predpis č.15/2017 
1.10.2017 

 

Tento Vnútorný predpis  plne nahrádza VP 13/2017 

V súvislosti so zmenami Súťažného poriadku a testov došlo k nasledovným úpravám: 

 Ruší sa celé upresnenie k testom 

 Ruší sa celé upresnenie k spájaniu/deleniu kategórií 

 Upravuje sa Zaradenie do kategórie 

 V stručnom prehľade náplní IK/žiactvo sa ruší podmienka testu 

 

 

ZARADENIE DO KATEGÓRIE a prípadné zmeny počas sezóny 

Pohárová/nepohárová+basic 

 Pri registrácii klub uvedol kategóriu, ktorú mohol upraviť písomným oznámením na základe výzvy 

TK SKrZ do 30.9.2017. Po 30.9.2017 je počas sezóny možná len jedna zmena kategórie pohárová 

(okrem basic) : nepohárová (IK, Adult + basic) a to tam alebo späť.  

Pr.1. pretekár začne jazdiť ako ml.basic a počas sezóny zmení kategóriu na ml.nádej-túto už musí do 

konca sezóny dojazdiť. 

Pr.2. pretekár začne jazdiť IK st.GOLD, ale počas sezóny môže zmeniť a jazdiť opäť juniorov-túto už 

musí do konca sezóny dojazdiť. 

 

IK/IK 

Štart vo viacerých  IK kategóriách je možný len v nasledovných prípadoch 

IK ml.silver môže jazdiť: 

 IK st.SILVER 

 IK ml.GOLD 

 IK st.GOLD 

IK st.silver môže jazdiť: 

 IK st.GOLD 

 

ADULT/ADULT 
Štart vo viacerých  Adult kategóriách je možný len v nasledovných prípadoch 

ADULT BRONZE môže jazdiť: 

 ADULT SILVER 

 ADULT GOLD 

ADULT SILVER môže jazdiť: 

 ADULT GOLD 

 

Platí stále zásada, že žiadny býv.pretekár SP (okrem basic) nesmie jazdiť IK silver, Adult bronze 

ani Adult silver. 

 

OBAVY, že bude nutné pripraviť dve odlišné jazdy – IK+pohárovú 

 Náplne IK sú nastavené tak, aby bolo s min. zmenami, resp.žiadnymi možné ich použiť v pohárových 

kategóriách a naopak. BASIC je totožný s nádejami. Mnohí nezachytili, že IK-GOLD majú síce predpísanú 

kratšiu jazdu, ale BEZ PENALIZÁCIE za presiahnutie 3:10min. V zásade si treba dať pozor na: 

 nepresiahnutie troch minút a 10sec.  

 na špirálovú polohu v IK choreosekvencii   

Nižšie prikladáme stručný prehľad pre vekové kategórie 11-15, ako pomôcku pre trénerov.  

U starších sa dá IK jazda postaviť na krátkom programe výmenou jednej piruety za dva skokové prvky. 
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ml.žiactvo
IK mladší GOLD (býv.pretekári SP 

okrem BASIC)
IK mladší SILVER

3 min. ± 10 s
2 min.30sec ± 10. BEZ PENALIZÁCIE za 

čas do 3:00
2 min. ± 10 s

Max. 6 skokových prvkov, jeden z 

nich musí byť skok axlového typu. Z 

toho max. 2 kombinácie alebo 

sekvencie.

Max. 5 skokových prvkov, z toho 

max.1 dvojitý (povolené 2S, 2T, 2Lo). Z 

toho max. 2 kombinácie alebo 

sekvencie jednoduchých skokov

Max. 4 jednoduché skokové prvky . 1A 

nie je povolený. Z toho max. 2 

kombinácie alebo sekvencie 

jednoduchých skokov

2 rôzne piruety. Max.level 3 2 rôzne piruety. Max.level 2 2 rôzne piruety. Max.level 1

Kroková pasáž
Choreografická sekvencia (min. 1  

špirála v hrane s výdržou min.3sec)

Choreografická sekvencia (min. 1  

špirála v hrane s výdržou min.3sec)

st.žiactvo
IK mladší GOLD (býv.pretekári SP 

okrem BASIC)
IK mladší SILVER

3 min. ± 10 s
2 min.30sec ± 10. BEZ PENALIZÁCIE za 

čas do 3:10
2 min. ± 10 s

Max. 6 (chlapci 7)skokových prvkov, 

jeden z nich musí byť skok axlového 

typu. Z toho max. 2 kombinácie 

alebo sekvencie.

Max. 5 skokových prvkov, z toho 

max.1 dvojitý (povolené 2S, 2T, 2Lo). Z 

toho max. 2 kombinácie alebo 

sekvencie jednoduchých skokov

Max. 4 jednoduché skokové prvky . 1A 

nie je povolený. Z toho max. 2 

kombinácie alebo sekvencie 

jednoduchých skokov

2 rôzne piruety. Max.level 3 2 rôzne piruety. Max.level 2 2 rôzne piruety. Max.level 1

Kroková pasáž
Choreografická sekvencia (min. 1  

špirála v hrane s výdržou min.3sec)

Choreografická sekvencia (min. 1  

špirála v hrane s výdržou min.3sec)

st.žiactvo
IK starší GOLD (býv.pretekári SP 

okrem BASIC)
IK starší SILVER

3 min. ± 10 s
2 min.30sec ± 10. BEZ PENALIZÁCIE za 

čas do 3:10
2 min.30sec ± 10sec

Max. 6 (chlapci 7)skokových prvkov, 

jeden z nich musí byť skok axlového 

typu. Z toho max. 2 kombinácie 

alebo sekvencie.

Max. 5 skokových prvkov z toho max. 

2 dvojité ( povolené 2S,2T,2Lo). Z toho 

max.2 kombinácie, alebo sekvencie

dvoch jednoduch.skokov alebo 

jednoduchý skok s dvojitým

skokom

Max. 5 skokových prvkov z toho max. 1 

dvojitý skok (povolené 2S, 2T, 2Lo). Z 

toho max. 2 kombinácie alebo 

sekvencie

2 rôzne piruety. Max.level 3 2 rôzne piruety. Max.level 2 2 rôzne piruety. Max.level 1

Kroková pasáž
Choreografická sekvencia (min. 1  

špirála v hrane s výdržou min.3sec)

Choreografická sekvencia (min. 1  

špirála v hrane s výdržou min.3sec)

Tento stručný prehľad slúži len pre orientáciu medzi náplňami voľných jázd vybratých vekových 

kategórií. Podrobne sú náplne VJ definované v aktuálnom dokumente VP Náplne KP a VJ, resp 

Kategórie mimo SP 

(1.7.2005-

30.6.2007) 

11+12

(1.7.2004-

30.6.2005) 

13

(1.7.2002-

30.6.2004) 

14+15
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