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Seniorky, Juniorky Seniori, Juniori Plnenie Finančná podpora

Prvky  2 x plnenie 

Musia byť v súlade s pravidlami ISU Musia byť v súlade s pravidlami ISU (Sledované preteky SP, JGP, MON, ME,MS, MS-R 100 % podpora z rozpočtu SkrZ (viď. poznámka pod tabuľkou)

pre danú kategóriu! pre danú kategóriu! a iné medzinárodné – viď poznámky)

Technické skóre VJ >47 bodov >64 bodov

Celkové skóre >135 bodov >160 bodov

Prvky 2 x plnenie 

Musia byť v súlade s pravidlami ISU Musia byť v súlade s pravidlami ISU (Sledované preteky SP, JGP, MON, ME,MS, MS-R 75 % podpora z rozpočtu SkrZ

pre danú kategóriu! pre danú kategóriu! a iné medzinárodné – viď poznámky)

Technické skóre VJ >36 bodov >45 bodov

Celkové skóre >123 bodov >140 bodov

Prvky 2 x plnenie 

Musia byť v súlade s pravidlami ISU Musia byť v súlade s pravidlami ISU (Sledované preteky SP, JGP, MON, ME,MS, MS-R 50 % podpora z rozpočtu SKrZ

C pre danú kategóriu! pre danú kategóriu! a iné medzinárodné – viď poznámky)

(po 1.7.1996) Technické skóre  VJ >35 bodov >42 bodov

Celkové skóre >100 bodov >115 bodov

Dievčatá Chlapci Plnenie Finančná podpora

MLÁDEŽ Prvky 2 x plnenie 

(od 1.7.1999 do 30.6.2001)

Ostatné prvky v súlade Ostatné prvky v súlade (Sledované preteky SP, JGP, MON, MS-R 30 % podpora z rozpočtu SkrZ

s pravidlami ISU s pravidlami ISU a iné medzinárodné – viď poznámky)

Technické skóre  VJ >30 bodov >34 bodov

Celkové skóre >90 bodov >105 bodov

STARŠIE ŽIACTVO Prvky 2 x plnenie 

(od 1.7.2001 do 30.6.2003) 25 % podpora ak pretekár predvedie na 2 sledovaných  pretekoch 2A/3 skok čistý, 

Ostatné prvky v súlade Ostatné prvky v súlade (Sledované preteky SP, MS-R resp. na max. 2A</3< skok bez pádu

s pravidlami ISU a /alebo SKrZ s pravidlami ISU a /alebo SKrZ a iné medzinárodné – viď poznámky)

Technické skóre  VJ >25 bodov >25 bodov

Celkové skóre >75 bodov >85 bodov

MLADŠIE ŽIACTVO Prvky 2 x plnenie 25 % podpora ak pretekár predvedie na 2 sledovaných  pretekoch 2A/3 skok čistý, 

(od 1.7.2003 do 30.6.2005) resp. na max. 2A</3< skok bez pádu

Musia byť v súlade s pravidlami SKrZ Musia byť v súlade s pravidlami SKrZ (Sledované preteky SP, MS-R Ostatní bez finančného príspevku, ale 2 x štartovné na medz.pretek,

pre danú kategóriu pre danú kategóriu a iné medzinárodné – viď poznámky) (viď.poznámky pod tabuľkou)

Technické skóre VJ >22 bodov >22 bodov

Celkové skóre >40 bodov >40 bodov

Poznámky:

1) 100 % finančnej odmeny závisí od výšky dotácii z MŠVSaV. 3) medzinárodné ISU preteky – v prípade, že pretekár splní podmienky sledovania, tréner zašle do 10 dní od skončenia preteku protokol na tmk@kraso.sk

2) Ostatné % finančnej odmeny sa odvíjajú od 100 % finančnej odmeny z bodu 1) 4) medzinárodné preteky :  JGP, MON, ME, MSJ, MS, MS-R, YOG

Nie sú určené/predpísané. Nie sú určené/predpísané.

Nie sú určené/predpísané. Nie sú určené/predpísané.

                                                                                                                                       TALENTOVANÁ               MLÁDEŽ

2A, 1 trojitý skok 2A, 1 trojitý skok

2A alebo 1 trojitý skok 2A alebo 1 trojitý skok

                                                                                                                                     REPREZENTAČNÉ         DRUŽSTVO

A

Nie sú určené/predpísané. Nie sú určené/predpísané.

B

Nie sú určené/predpísané. Nie sú určené/predpísané.
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