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          Príloha č.1 

         Zápisnica TMK č.7/2014 

 

Návrh na nominačné kritériá na ISU šampionáty na sezónu 

2014/2015 
 

Kritériá výkonnosti  

 
platné pre nomináciu na MSJ 
 

ŽENY 

- splnenie požadovaného technického skóre, ktoré určí ISU na sezónu 2014-2015  

pre účasť na MSJ 

- splnenie kritérií zo Smernice sledovania a hodnotenia pretekárov na sezónu 2014-2015 

kritériá pre sólo kategóriu B minimálne 1 krát ,  

- povinná účasť na MSR seniorov  

 

MUŽI 

- splnenie požadovaného technického skóre, ktoré určí ISU na sezónu 2014-2015  

pre účasť na MSJ 

- splnenie kritérií zo Smernice sledovania a hodnotenia pretekárov na sezónu 2014-2015 

kritériá pre sólo kategóriu B minimálne 1 krát,  

- povinná účasť na MSR seniorov  

 

TANCE 

- splnenie požadovaného technického skóre, ktoré určí ISU na sezónu 2014-2015  

pre účasť na MSJ 

- Splnenie kritérií zo Smernice sledovania a hodnotenia pretekárov na sezónu 2014-

2015 kritériá pre sólo kategóriu B minimálne 1 krát  

- povinná účasť na MSR seniorov  

 

 

platné pre nomináciu na ME  

 

ŽENY 

- splnenie kritérií zo Smernice sledovania a hodnotenia pretekárov na sezónu 2014-2015 

- kritériá pre sólo kategóriu B minimálne 1 krát 

- splnenie požadovaného technického skóre, ktoré určí ISU na sezónu 2014-2015 

pre účasť na ME 

- vyhodnotenie  umiestnenia, TS a výkonnosti pretekárov na medzinárodných pretekoch 

do termínu nominácie na ME  

- povinná účasť na MSR seniorov  

 

MUŽI 

- splnenie kritérií zo Smernice sledovania a hodnotenia pretekárov na sezónu 2014-2015 

- kritériá pre sólo kategóriu B minimálne 1 krát 

- splnenie požadovaného technického skóre, ktoré určí ISU na sezónu 2014-2015 

pre účasť na ME 

- vyhodnotenie  umiestnenia, TS a výkonnosti pretekárov na medzinárodných pretekoch 

do termínu nominácie na ME  

- povinná účasť na MSR seniorov  
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TANCE 

- Splnenie kritérií zo Smernice sledovania a hodnotenia pretekárov na sezónu 2014-

2015 - kritériá pre tance kategóriu seniori B 

- splnenie požadovaného technického skóre, ktoré určí ISU na sezónu 2014-2015 

pre účasť na MS 

- vyhodnotenie  umiestnenia, TS a výkonnosti na medzinárodných pretekoch do termínu 

nominácie na ME  

- vyhodnotenie  umiestnenia a výkonnosti pretekárov na M-SR  

 

platné pre nomináciu na MS 

 

ŽENY 
- Splnenie kritérií zo Smernice sledovania a hodnotenia pretekárov na sezónu 2014-

2015  - kritériá pre sólo kategóriu A 2 x , prípadne 1 x A a 1 x B 

- splnenie požadovaného technického skóre, ktoré určí ISU na sezónu 2014-2015 

pre účasť na MS 

- vyhodnotenie  umiestnenia a výkonnosti všetkých pretekárov na medzinárodných 

pretekoch do termínu nominácie na MS  

- vyhodnotenie  umiestnenia a výkonnosti na MSR, ME / prípadne MSJ 

- potvrdenie výkonnosti účasťou na medzinárodnom preteku v období od ME/MSJ do 

MS  

 

 

MUŽI 

- Splnenie kritérií zo Smernice sledovania a hodnotenia pretekárov na sezónu 2014-

2015  - kritériá pre sólo kategóriu A 2 x, prípadne 1 x A a 1 x B 

- splnenie požadovaného technického skóre, ktoré určí ISU na sezónu 2014-2015 

pre účasť na MS 

- vyhodnotenie  umiestnenia a výkonnosti na MSR, ME/prípadne MSJ 

- potvrdenie výkonnosti účasťou na medzinárodnom preteku v období od ME/MSJ do 

MS  

 

 

 

TANCE 

- Splnenie kritérií zo Smernice sledovania a hodnotenia pretekárov na sezónu 2014-

2015 - kritériá pre tance kategóriu seniori A 2 x, prípadne 1 x A a 1 x B 

- splnenie požadovaného technického skóre, ktoré určí ISU na sezónu 2014-2015 

pre účasť na MS 

- vyhodnotenie  umiestnenia a výkonnosti pretekárov na MSR, ME 

- potvrdenie výkonnosti účasťou na medzinárodnom preteku v období od ME/MSJ do 

MS  

 
 

 

Vypracovali : členovia TMK 

Schválené VV SKrZ uzn.č.182/2014 

 

 


