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príloha č.1, zápisnica TMK č.5-2015

REPREZENTAČNÉ

DRUŽSTVO
% za plnenie

A

Úspešnosť v % celkovo

Seniorky, Juniorky

Seniori, Juniori

Nie sú určené/predpísané.
Musia byť v súlade s pravidlami ISU

Nie sú určené/predpísané.
Musia byť v súlade s pravidlami ISU

(JGP, MON, ME,MS, MS-R

pre danú kategóriu!

pre danú kategóriu!

a iné medzinárodné – viď poznámky)

Finančná podpora

>80 % dosiahnutých z priemeru

Prvky

2 najlepších pretekov

100 % podpora z rozpočtu SkrZ (viď. poznámka pod tabuľkou)

>70 % dosiahnutých z priemeru
Technické skóre VJ

>42 bodov

>55 bodov

Celkové skóre
Prvky

>135 bodov

>160 bodov

Nie sú určené/predpísané.
Musia byť v súlade s pravidlami ISU
pre danú kategóriu!

B

18-násť roční
(od 1.7.1997 do 30.6.1998)

17-násť roční
(od 1.7.1998 do 30.6.1999)

40 %
60 %

Nie sú určené/predpísané.
Musia byť v súlade s pravidlami ISU
pre danú kategóriu!

MLADŠIE ŽIACTVO

75 % podpora z rozpočtu SkrZ

>36 bodov

>45 bodov

40 %

2 najlepších pretekov

Celkové skóre
Prvky

>123 bodov
2 rôzne trojité skoky
2A
Kombinácia 2A+2 / 3-tý skok +2/+3

>140 bodov
2 rôzne trojité skoky
2A
komb./sekv. Skokov 3+3/3+2

60 %

50 % podpora z rozpočtu SkrZ

40 %

(JGP, MON, ME,MS, MS-R – viď. poznámky )
>85 % dosiahnutých z priemeru
4 najlepších sledovaných pretekov
resp. vopred nahlásených

bez finančného príspevku a 1 x medzinárodný pretek

3 piruety podľa pravidiel ISU: 1xL3, 1xL2
Kroková pasáž L2
Technické skóre VJ >35 bodov

3 piruety podľa pravidiel ISU: 1xL3, 1xL2
Kroková pasáž L2
>42 bodov

30 %

medzinárodných pretekov (viď. poznámky)
>85 % dosiahnutých z priemeru
4 najlepších sledovaných pretekov
resp. vopred nahlásených

Celkové skóre

>115 bodov

30 %

medzinárodných pretekov (viď. poznámky)

30 % podpora z rozpočtu SkrZ

Úspešnosť v %

Finančná podpora

>85 %

30 % podpora z rozpočtu SkrZ

>70 %

25 % podpora z rozpočtu SkrZ
25 % podpora z rozpočtu SkrZ

>100 bodov

Dievčatá

STARŠIE ŽIACTVO
(od 1.7.2001 do 30.6.2003)

75 % podpora z rozpočtu SkrZ

Technické skóre VJ

TALENTOVANÁ
MLÁDEŽ
(od 1.7.1999 do 30.6.2001)

2 najlepších pretekov
(JGP, MON, ME,MS, MS-R, iné – viď. poznámky)
>80 % dosiahnutých z priemeru
2 najlepších pretekov
(JGP, MON, ME,MS, MS-R
a iné medzinárodné – viď. poznámky)
>70 % dosiahnutých z priemeru

Prvky

1 trojitý skok
2A
komb./sekv.skokov 2+2
3 piruety podľa pravidiel ISU: 1xL3, 1xL2
Kroková pasáž L2

Chlapci

% za plnenie

1 trojitý skok
2A
komb./sekv.skokov 2+2
3 piruety podľa pravidiel ISU: 1xL3, 1xL2
Kroková pasáž L2

Technické skóre VJ >30 bodov

>38 bodov

Celkové skóre

>90 bodov

>105 bodov

Prvky

2A alebo 1 trojitý skok
3 rôzne dvojité skoky
Kombinácia 2+2 s Lz alebo F
Piruety podľa pravidiel SkrZ: 2 x L2

2A alebo 1 trojitý skok
3 rôzne dvojité skoky
Kombinácia 2+2 s Lz alebo F
Piruety podľa pravidiel SkrZ: 2 x L2

Technické skóre VJ >25 bodov

>25 bodov

Celkové skóre

>75 bodov

>85 bodov

Prvky

4 rôzne dvojité skoky

4 rôzne dvojité skoky

/z toho musia byť zaradené dva skoky

/z toho musia byť zaradené dva skoky

zo skupiny 2Lo, 2F, 2Lz/
Kombinácia skokov 2+2 s 2Lo/2F/2Lz
Piruety podľa pravidiel SkrZ: 2 x L2

zo skupiny 2Lo, 2F, 2Lz/
Kombinácia skokov 2+2 s 2Lo/2F/2Lz
Piruety podľa pravidiel SkrZ: 2 x L2

Technické skóre VJ

>22 bodov

>22 bodov

Celkové skóre

>40 bodov

>40 bodov

(od 1.7.2003 do 30.6.2005)

MLÁDEŽ

40 %
30 %
30 %

a 1x štartovné na medz.pretek

>85 %
40 %
30 %
30 %

20 % podpora z rozpočtu SkrZ
a 1x štartovné na medz.pretek

>70 %
25 % podpora ak pretekár predvedie na 2 sledovaných pretekoch 2A/3 skok čistý,
resp. na max. 2A</3< skok bez pádu

40 %

>85 %
25

Ostatní bez finančného príspevku, ale 2 x štartovné na medz.pretek,
(viď.poznámky pod tabuľkou)
% podpora ak pretekár predvedie na 2 sledovaných pretekoch 2A/3 skok čistý,
resp. na max. 2A</3< skok bez pádu

30 %
30 %

Ostatní bez finančného príspevku, ale 1 x štartovné na medz.pretek,
(viď.poznámky pod tabuľkou)

>70 %
Poznámky:
1) 100 % finančnej odmeny závisí od výšky dotácii z MŠVSaV.
2) Ostatné % finančnej odmeny sa odvíjajú od 100 % finančnej odmeny z bodu 1)
3) sledované medzinárodné preteky:
JGP, ME, MS, MSJ, M-SR, OH Mládeže

4) medzinárodné preteky z ISU kalendára:
MON, Graz, Zagreb, Riga, Nice, Merano, Dortmund

5) medzinárodné preteky pre žiacke kategórie:

6) vybrané preteky SP, ktoré určí TMK
7) pre plnenie A a B postačuje nadobudnuté % z priemeru 2 najlepších pretekov

(viď.tabuľka plnenia)
Graz, Santa Claus, Viedeň, preteky EK
(pozn. preteky budú sledované len na základe požiadavky trénera/klubu, vopred písomne oznámené emailom TMK: tmk@kraso.sk)
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