Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trenérsko – metodická komisia
Zápisnica č. 7/2015
zo zasadnutia TMK, ktoré sa uskutočnilo medzi členmi TMK
v Trnave dňa 26.09.2015
Prítomní členovia TMK:
M. Bokor, P. Nétryová, E. Simančíková, M. Kuštárová
Program zasadnutia:
1. Zmeny vo VJ mladších žiakov
2. Sledované preteky SP pre sezónu 2015/2016
3. Zmena názvu M-SR v IK
4. Postupový kľúč pre účasť vo Finále IK
5. Návrh na komisiu pre výkonnostné testy
6. Návrh na podmienky pre účasť na seminároch v párových disciplínach
7. Zmena plnenia kritérií pre reprezentáciu a výber
8. Upresnenie kritérii na YOG 2016 Lillehammer
9. Iné
K bodu č. 1 – Zmeny vo VJ mladších žiakov
TMK odsúhlasila navrhnutú zmenu z RP v kategórii mladších žiakov v pretekoch SP, ktorá sa
týkala dĺžky jazdy a počtu skokových elementov:
1. Zmena dĺžky VJ mladších žiakov sa upravila z 3:30 +-10 sec. na 3:00 +-10 sec.
(zmena nastane po TIC).
2. Zmena počtu skokových elementov zo 7 na 6 skokových elementov.
K bodu č. 2 - Sledované preteky
TMK navrhla nasledujúce preteky SP, ktoré budú sledované pre plnenie kritérií reprezentácie
a výberu:
Tirnavia Edea Ice Cup
(22. – 25. 10. 2015)
Grand Prix Slovakia B. Bystrica
(20. – 22. 11. 2015)
Veľká cena Bratislavy
(18. – 20. 12. 2015)
Žilinská pirueta
(05. - 07. 02. 2016)
Veľká cena Ružomberka
(20. – 21. 02. 2015)
Majstrovstvá Slovenska
(05. – 06. 03. 2016)
TMK navrhuje, aby uvedené preteky boli sledované iba v prípade, ak organizátor zaručí
výšku štartovného v limite stanovenom VV.
TMK k zahraničným pretekom navrhuje:
Pre plnenie kritérií reprezentácie a výberu sa budú započítavať všetky súťaže, ktoré sú
v kalendári ISU pre sezónu 2015/2016. Ak sa pretekári zúčastnia na zahraničných pretekoch,
na ktorých splnia kritériá pre zaradenie do reprezentácie a výberu a budú mať záujem, aby im

tento výsledok bol započítaný do plnenia kritérií, odošlú protokol zo súťaže (VJ a KP) na
adresu tmk@kraso.sk do 10 dní od skončenia súťaže.
K bodu č. 3 – Zmena názvu M-SR v IK
TMK navrhla zmenu názvu z M-SR v IK na Finále IK.
K bodu č. 4 – Postupový kľúč pre účasť vo Finále IK
Finále IK sa bude konať len v kategóriách, ktoré budú mať viac ako 3 súťažiacich. Finále IK
sa budú môcť zúčastniť len súťažiaci, ktorí budú mať splnené nasledovné testy:
IK C – test č. 7 (len techniku korčuľovania), body 1. – 10.
IK B, IK A – test č. 6 (len techniku korčuľovania), body 1. – 6.
K bodu č. 5 – Doplnenie komisie na testy zo zápisnice č. 6, bod č.
Tréneri:
A. Búřilová, Z. Horoščáková, H. Tocziková
Rozhodcovia:
L. Bohunická, A. Domanská, K. Matejová
Technickí špecialisti:
P. Nétryová, Z. Drnzíková, M. Kuštárová
K bodu č. 6 – Návrh na podmienky pre účasť na seminároch v párových disciplínach
TMK navrhuje osloviť trénerov, ktorí majú záujem o vzdelávanie sa a účasť na seminároch
v párových disciplínach. Podmienkou na prehodnotenie účasti na seminároch ISU bude:
1. Tanečný pár / športová dvojica, ktorá v sezóne 2015/2016 spolu aktívne trénuje.
2. Na určenom preteku v 2. polovici sezóny predvedú ukážku z trénovaných prvkov pred
komisiou zloženou z odborníkov v danej kategórii (rozhodcov a TC).
K bodu č.7 - Zmena plnenia kritérií sledovania pre zaradenie do repre a výberu
TMK navrhuje úpravu kritérií sledovania pre zaradenie do reprezentácie a výberu, ktoré tvoria
prílohu č. 1 tejto zápisnice.
K bodu č.8 - Upresnenie kritérií na YOG 2016 Lillehammer
V prípade viacerých pretekárov, ktorí splnia kritériá na postup na YOG 2016 Lillehammer,
TMK navrhuje, aby bol nominovaný pretekár, ktorý na kvalifikačných pretekoch dosiahne
najvyššie celkové skóre.
K bodu č. 9 - Iné
a) TMK bude vykonávať svoju činnosť ako kolektívny orgán, bez ustanoveného
predsedu. Každý člen bude zodpovedať za svoju časť agendy.
b) Členovia TMK sa vzdali odmien za účasť na sedeniach TMK v sezóne 2015/2016.
c) TMK navrhuje termín na konanie výkonnostných testov Michaela Neumana na 30. 09.
2015 o 16:00 na zimnom štadióne O. Nepelu.
d) Riešenie antidopingovej skúšky pre M. Magulovú – TMK vyzýva zodpovedného člena
VV SKrZ na urýchlené kontaktovanie ADA SR vo veci dopingovej skúšky pretekárky
Magulovej.

