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          Príloha č.6 

         Zápisnica TMK č.5- 2015 

 

 

Nominačné kritériá na OH MLÁDEŽE 2016 

 

 

Pre kategóriu ženy vybojovala postupové miesto pre SVK v uplynulej sezóne N.Rajičová 

 

 

Ženy   
 na medzinárodných pretekoch, na pretekoch SP  vo voľnej jazde skočiť 2A a 1 trojitý 

skok 

 dve piruety v krátkom programe a vo voľnej jazde na L3 

 kroky na L2 

 získať bodové skóre – minimálne 95 bodov 

 v KP skočiť 2A a kombináciu s trojitým skokom 

 splniť kritéria pre zaradenie do výberu a repre na sezónu 2015-2016  

 

 

 

 

na  ISU JGP 2015 musia pretekári vybojovať miesto pre SVK pre kategóriu mužov.  

Po získaní miesta pre SVK musí  nominovaný pretekár splniť tieto kritériá 

 

Muži  
 na  ISU JGP 2015 musia pretekári vybojovať miesto pre SVK pre kategóriu mužov. Pri 

získami miesta pre SVK  

 na medzinárodných pretekoch, na pretekoch SP  a na M-SR senorov vo voľnej jazde 

skočiť 2A a 2 trojité skoky, z toho jeden v kombinácii, alebo v sekvencii a zaradiť tretí 

trojitý skok 

 dve piruety v krátkom programe a vo voľnej jazde na L3 

 kroky na L2 

 získať bodové skóre – minimálne 105 bodov 

 v KP skočiť 2A a kombináciu s trojitým skokom 

 

 

Ďalšie podmienky:  

- kritéria plnenia na sledovaných pretekoch SP – T.I.C, VC SNP, ONT, 4Nationals 
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Návrh na zaradenie pretekárov do širšieho výberu 
vekové kritérium  / narodení od 1.1.1999 – 31.12.2001 / 

/Poradie pretekárov je zostavené podľa  dátumu narodenia/ 
 

Chlapci  

Kurimský   František  28.02.2000 

Fukas   Simon   28.11.2000 

Hrnek    Bohuš   12.05.2001 

Grinč   Gregor  Anton  08.07.2001 

 

Dievčatá 
Magulová  Miroslava  30.09.1999 

Snopeková   Rebeka  09.12.1999 

Letenayová   Nina   17.01.2000 

Hagarová   Alexandra  26.01.2000 

Študencová   Timea   29.04.2000 

Frišová   Izabela   10.10.2000 

Chalányová  Soňa   08.11.2000 

Gabániová  Ema   02.03.2001 

Snopková   Bibiana  06.05.2001 

Čaplová  Michaela  18.07.2001 

 

 
Konečnú nominácia bude upresnené na základe  vyhodnotenia plnenia všetkých 

nominačných kritérií a to v termíne do 05.01.2016 

 

Spracovala TMK 


