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 Príloha č.1 

 Zápisnica TMK č.4-2015 

 

NÁVRH NA REPREZENTAČNÉ  DRUŢSTVÁ 

na sezónu 2015-2016 

 

 

SENIORI:  
 

Rajičová Nicole 

Pretekárka splnila zaradenie do reprezentácie pre kategóriu A - na 100% finančné 

ohodnotenie. Pretekárka bude v novej sezóne súťaţiť v kategórii seniorov. 

 

Frederica Testa – Lukáš Csőlley  

Tanečný pár splnil kritériá na zaradeniedo do reprezentácie pre kategóriu A - na  100% 

finančné ohodnotenie. TP bude v novej sezóne súťaţiť v kategórii seniorov 

 

Kunová  Alexandra 

Pretekárka nesplnila kritériá na zaradenie.  

Vzhľadom na dlhoročnú reprezentantku, TMK  ponecháva v návrhu pre zaradenie do 

reprezentácie. Pretekárka bude v novej sezóne súťaţiť v kategórii seniorov 

 

Simančíková  Monika   

Pretekárka nesplnila kritériá na zaradenie, nakoľko v uplynulej sezóne súťaţne nejazdila. 

Vzhľadom na dlhoročnú a doteraz vynikajúcu reprezentantku TMK  ponecháva v návrhu pre 

zaradenie do reprezentácie. Pretekárka bude v novej sezóne súťaţiť v kategórii seniorov. 

 

 

MLÁDEŢ: 

 

JUNIORI:   
Dobiášová Bronislava 

Pretekárka  splnila kritéria na zaradenie do reprezentácie pre kategóriu B - na 75% finančné 

ohodnotenie. Pretekárka bude v novej sezóne súťaţiť v kategórii juniorov a seniorov. 

 

Klepoch Marco 

Pretekár splnil zaradenie do reprezentácie pre kategóriu B - na 75% finančné ohodnotenie. 

Pretekár bude v novej sezóne súťaţiť v kategórii juniorov a seniorov. 

 

Kršňák Jakub 

Pretekár splnil zaradenie do reprezentácie pre kategóriu MLÁDEŢ - na 25% finančné 

ohodnotenie. Pretekár bude v novej sezóne súťaţiť v kategórii juniorov a seniorov. 

 

 

ŢIACKE DRUŢSTVÁ:   
STARŠIE ŢIACTVO 

 

Hagarová Alexandra 

Pretekárka  splnila kritéria na zaradenie do reprezentácie pre MLÁDEŢ - na 30% finančné 

ohodnotenie. Pretekárka bude v novej sezóne súťaţiť v kategórii juniorov. 
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Letenayová Nina 

Pretekárka  splnila kritéria na zaradenie do reprezentácie pre MLÁDEŢ - na 30% finančné 

ohodnotenie. Pretekárka bude v novej sezóne súťaţiť v kategórii juniorov. 

 

Magulová Miroslava 

Pretekárka  splnila kritéria na zaradenie do reprezentácie pre MLÁDEŢ - na 30% finančné 

ohodnotenie. Pretekárka bude v novej sezóne súťaţiť v kategórii juniorov. 

 

Fukas Simon 

Pretekár splnil zaradenie do reprezentácie pre kategóriu STARŠIE  ŢIACTVO - na 25% 

finančné ohodnotenie + úhrada štartovného na 1 medzinárodnom preteku mimo SR. 

Pretekár bude v novej sezóne súťaţiť v kategórii juniorov. 

 

 

 

MLADŠIE ŢIACTVO 

 

Doboszová Ema 

Pretekárka splnila zaradenie do reprezentácie pre kategóriu MLADŠIE  ŢIACTVO - na 100% 

úhrada štartovného na 2 medzinárodných pretekoch mimo SR. Pretekárka bude v novej 

sezóne súťaţiť v kategórii mladšie ţiactvo. 

 

Mifkovičová Claudia 

Pretekárka splnila zaradenie do reprezentácie pre kategóriu MLADŠIE  ŢIACTVO - na 86% - 

úhrada štartovného na 2 medzinárodných pretekoch mimo SR. Pretekárka bude v novej 

sezóne súťaţiť v kategórii mladšie ţiactvo. 

 

Srbecká Bianca 

Pretekárka splnila zaradenie do reprezentácie pre kategóriu MLADŠIE  ŢIACTVO -  na 

77,50% - úhrada štartovného na 1 medzinárodnom preteku mimo SR. Pretekárka bude v novej 

sezóne súťaţiť v kategórii staršie ţiactvo. 

 
Stračárová Katarína 

Pretekárka splnila zaradenie do reprezentácie pre kategóriu MLADŠIE  ŢIACTVO - na 70% -

úhrada štartovného na 1 medzinárodnom preteku mimo SR. Pretekárka bude v novej sezóne 

súťaţiť v kategórii staršie ţiactvo 

 

CTM 
 

TMK navrhuje do CTM zaradiť širší výber pretekárov ktorí : 

 

1/ splnili kritériá na zaradenie do juniorských a ţiackych druţstiev 

 

2/ sú zaradení do sledovania 

 

3/ priradiť do sledovania kategórie: 

STARŠIE  ŢIAČKY  

MSR Pucherová, Snopková, Gabaniová + SP Iglárová - pretekárky, ktoré nesplnili kritériá na 

sledovanie,  ale v uplynulej sezóne  zaraďovali, prípadne skočili vo  VJ 2A 
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STARŠÍ  ŢIACI 

MSR Hrnek, Kurimský + SP Grinč  -  pretekári, ktorí nesplnili kritériá na sledovanie, ale 

v uplynulej sezóne  zaraďovali vo VJ 2A 

 

MLADŠIE  ŢIACTVO (1. – 3. miesto MSR + SP) 

MSR + SP – Rázga, Kozma, Vavrinec   

 

NÁDEJE 10   (1. – 3. miesto MSR + SP ) 

MSR – Kavecká, Mušková Magdaléna, Plačková Liliana + SP – Lengyelová 

 

NÁDEJE 9  (1. – 3. miesto MSR + SP )   

MSR - Ochranková, Baláţová, Simová + SP – Mošková 

 

STARŠIE   NÁDEJE chlapci  (1. – 3. miesto MSR + SP ) 

MSR - Kubačák, Čurma Jozef, Molnár Daniel, + SP – Hagara 

 

NÁDEJE 8  (1. – 3. miesto MSR + SP ) 

MSR + SP – Šelmeková, Černíková, Mušková Margaréta  

 

NÁDEJE 7  (1. – 3. miesto MSR + SP ) 

MSR -  Cesnaková, Ostrolúcka, Kubicová, + SP – Čermáková  

 

MLADŠIE   NÁDEJE chlapci (1. – 3. miesto MSR + SP ) 

MSR + SP – Václavík, Ďalog, Fuchs  

 

 

 

Štatút reprezentanta  

Pretekár , ktorý v uplynulej sezóne splnil kritéria na zaradenie do reprezentácie A, B  dostáva 

na novú sezónu štatút reprezentanta SR 

 

Reprezentant  

Pretekár, ktorý nemá splnené kritériá na zaradenie do reprezentácie, ale bude SKrZ 

reprezentovať na medzinárodných súťaţiach, alebo súťaţiach ISU na ktoré bude zo SKrZ 

nominovaný /aj keď na vlastné náklady / bude povaţovaný za reprezentanta SR 

 

 

Spracovala: TMK 


