Príloha č.2
Zápisnica TMK č.5-2015

TANCE NA ĽADE
Smernica sledovania pre zaradenie do reprezentácie
aktualizovaná pre sezónu 2015-2016
Reprezentačná úroveň: III., II., I., - zodpovedajúce jednotlivým kategóriám, teda
III.- žiactvo (veková kategória: podľa kritérií ISU)
II.- juniori (veková kategória: podľa kritérií ISU )
I.- seniori (veková kategória hornou hranicou neobmedzená)
Tieto kritéria pre zaradenie do reprezentácie predpokladajú splnenie limitov pre oboch
tanečníkov z tanečného páru. V prípade, že jeden z nich je výrazne slabší, tieto limity budú
akceptované podľa úrovne slabšieho z nich tak, ako je to aj pri určovaní „Levelov“ v súťaži.
Splnenie prvkov, teda ich zaradenie bude špecifické podľa požadovaných prvkov
a stanovených pravidiel ISU pre jednotlivé kategórie v danej sezóne.
Pre sezónu 2015-2016 :
-

ISU Communication 1857,1932,1937,1947

-

Popis, kresba a tabuľka pre Povinné tance (tanec s kresbou): viď ISU Handbook
pre Tance na ľade 2003

Kategória III – ŽIACTVO:
BASIC – max. priznaný level – 2
ADVANCE - max. priznaný level – 3
Pretek na jednotlivých žiackych úrovniach pozostáva:
BASIC: 2 povinné tance + voľný tanec 2:30+/- 10sek.
ADVANCE: 2 povinné tance + voľný tanec 3:00 +/-10sek.
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Povinné tance:
BASIC: 14-krok & Európsky valčík
Požadovaný Level: L1 (platí pre každú zo sekvencíí u oboch povinných tancov)
-

hudobný doprovod podľa vlastného výberu, teda aj vokálny, môže byť zvolený pre
Európsky valčík, avšak s dodržaním rytmu – viď. ISU Handbook pre tance na ľade
2003

ADVANCED: Skupina 2: Zvratový foxtrot & Starlight ALEBO Skupina 3: Kilian & Blues
( jedna zo skupín bude vylosovaná pred súťažou)
Požadovaný Level: min. v jednej sekcii/sekvencii L2 v každom z povinných tancov,
nikdy však nie menej ako L1
-

hudobný doprovod podľa vlastného výberu, teda aj vokálny, môže byť zvolený pre
Starlight a Blues, avšak s dodržaním rytmu – viď. ISU Handbook pre tance na ľade
2003

Voľný tanec:
BASIC:
Prvok

Popis

Level

Zdvíhaná figúra

Max. 1 – krátka

L1

Kroková pasáž v držaní

Stredová priamka, diagonála, kruh

L1

alebo serpentína - B
Set synchronizovaných tweezzlov

L1

ADVANCED:
Prvok

Popis

Level

Zdvíhaná figúra

Max. 2 rôzne – krátke

L2

Tanečná pirueta

Max.1 a kombinovaná pirueta nie je

L2

povolená
Kroková pasáž v držaní po priamke Požadovaný štýl B

L1

alebo na kruhu/ serpentíne
Set synchronizovaných tweezzlov

L2
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Kategória II – JUNIORI:
Krátky tanec - tanec so zaradením predpísanej kresby
-

Predpísaný hudobný doprovod: Valčík a akýkoľvek počet z nasledujúcich rytmov:
Polka, Pochod/March, Foxtrot: Comm.1932
Prvok

2 sekcie Starlight-u

Popis

Level

Predvedené za sebou, pričom krok č.1 je na ľavej

L2,L2

strane rozhodcov
Tanečná zdvíhaní figúra

max.1 – krátka

L3

Kroková pasáž bez držania

Stredová, diagonála, kruhová

L2

Set sekvenčných tweezzlov

L3

Voľný tanec:
Prvok

Popis

Level

Tanečná zdvíhaní figúra

1 kombinovaná alebo 2 rôzne krátke

Tanečná pirueta

Pirueta alebo kombinovaná pirueta

L3

2x Kroková pasáž v držaní

1x po priamke + 1x kruh/serpentína

L2,L2

Set synchronizovaných tweezzlov

L3,L2

L3

Celkové skóre : 100 bodov
Na splnenie kritérií „B“ je potrebné splniť dve z troch požadovaných pre „juniori A“
/SD,FD, skóre/

Kategória I – SENIORI:
Krátky tanec- Tanec so zaradením predpísanej kresby
-

Predpísaný hudobný doprovod: Valčík a akýkoľvek počet z nasledujúcich rytmov:
Polka, Pochod/March, Foxtrot: Comm.1932

Prvok

Popis

2 sekcie Ravensburgského Predvedené za sebou, pričom krok č.1 je na ľavej
valčíka

strane rozhodcov

Tanečná zdvíhaní figúra

max.1 – krátka

Čiastočná

kroková 1 úplný kruh s pokrytím celej ľadovej plochy so

sekvencia v držaní
Set sekvenčných tweezzlov

Level
L2,L3

L4
L3

začiatkom okamžite po predpísanom zastavení
L4
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Voľný tanec:
Prvok

Popis

Level

Tanečná zdvíhaní figúra

1 kombinovaná a 1 krátka alebo 3 rôzne krátke

Tanečná pirueta

Pirueta alebo kombinovaná pirueta

L4

2x Kroková pasáž v držaní

1x po priamke + 1x kruh/serpentína

L2,L3

L3,L3,L4

Set sekvenčných tweezzlov

L4

Celkové skóre : 130 bodov
Na splnenie kritérií „B“ je potrebné splniť dve z troch požadovaných pre „seniori A“
/SD, FD, skóre/

Vypracovala: Ing.Grinčová Slávka
Dňa 05.08.2015
Poznámka:
Na pridelenie finančmej dotácie musia pretekári splniť kritériiá pre zaradenie do výberu a repre minimálne
dva krát.
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