Slovenský krasokorčuliarsky zväz – Trenérsko-metodická komisia
Zápisnica č. 8/2015
zo zasadnutia TMK, ktoré sa uskutočnilo
v Banskej Bystrici dňa 22.11.2015 a v Púchove 29.11.2015
Prítomní členovia TMK:
M. Bokor, M. Kuštárová, E. Simančíková, P.Nétryová
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zmena sledovaných pretekov v sezóne 2015/2016
Doplnenie Smernice pre zaradenie do reprezentačných družstiev a výberu
Plnenie Smernice pre zaradenie do reprezentácie a výberu v sezóne 2015/2016
Plnenie minimálneho TES na preteky ISU a predbežná nominácia na 4 Nationals 2015
Nominačné kritériá na ISU šampionáty
Návrh na nadviazanie spolupráce s NŠC
Iné

K bodu č. 1 - Zmena sledovaných pretekov v sezóne 2015/2016
TMK odsúhlasila zmenu v sledovaných pretekoch v sezóne 2015/2016 .
Z dôvodu výšky štartovného na Veľkej cene Bratislavy navrhujeme zmenu sledovaných
pretekov nasledovne:
Tirnavia Edea Ice Cup
(22. – 25. 10. 2015)
Grand Prix Slovakia B. Bystrica
(20. – 22. 11. 2015)
Novomestský pohár
(9. – 10.1.2016)
Veľká cena Košíc
(16. – 17.1.2016)
Žilinská pirueta
(05. - 07. 02. 2016)
Veľká cena Ružomberka
(20. – 21. 02. 2015)
Majstrovstvá Slovenska
(05. – 06. 03. 2016)
K bodu č. 2 - Doplnenie Smernice pre zaradenie do reprezentačných družstiev a výberu
TMK po konzultácii s technickou špecialistkou na tanečné páry pani Slávkou Grinčovou
doplnila Smernicu o kritériá pre tanečné páry (príloha č.1)
K bodu č.3 - Plnenie Smernice pre zaradenie a výberu v sezóne 2015/2016
TMK vypracovala tabuľku plnenia kritérií na zaradenie do reprezentačných družstiev
a výberu (príloha č.2)
TMK prosí pretekárov a trénerov, aby z dôvodu prehľadnosti rešpektovali rozhodnutie TMK,
ktoré bolo uverejnené v zápisnici č.7:
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 i KP) na adresu tmk@kraso.sk do 10 dní od
skončenia súťaže.

K bodu č. 4 - Plnenie minimálneho TES na preteky ISU a predbežná nominácia na 4
Nationals 2015
Tabuľka plnenia je súčasťou prílohy č.2 tejto zápisnice.
Limity TES na 4 Nationals 2015 splnili v sezóne 2015/2016 pretekári:
Ženy: Nicol Rajičová, Alexandra Hagarová, Miroslava Magulová
Muži: Michael Neuman
Tanečné páry: Federica Testa – Lukáš Csolley
Na základe plnenia limitov v predchádzajúcej sezóne 2014/2015 navrhujeme nomináciu
doplniť:
Ženy: Bronislava Dobiášová (4Nationals2014 - 21,38/37,18)
Nina Letenayová (4Nationals 2014 - 17,87/36,17)
Muži: Marco Klepoch (GP BB 2014 – 23,20/45,52)
Jakub Kršňák (GP BB 2014 – 23,79/45,58)
K bodu č. 5 – Nominačné kritériá na ISU šampionáty
TMK navrhuje nominovať pretekárov podľa nasledujúceho kľúča:
- Splnené TES podľa ISU Communication 1956
- Vyššie dosiahnuté celkové skóre na sledovaných pretekoch v sezóne 2015/2016
K bodu č.6 – Návrh na nadviazanie spolupráce s NŠC
TMK navrhuje, aby SKrZ podpísalo zmluvu s NŠC, ktoré nám navrhlo spoluprácu v oblasti
diagnostiky a poradenstva. Navrhujeme poveriť dojednaním podmienok zmluvy člena TMK
M.Bokora
K bodu č.6 – Iné
TMK upozorňuje, že pretek Veľká cena Bratislavy nespĺňa podmienky Slovenského pohára
v kategórii mladších žiakov.
V prípade, že organizátor neprispôsobí dĺžku jazdy a požadovanú náplň jazdy v tejto kategórii
nebudú výsledky tejto kategórie zarátane do tabuľky Slovenského pohára.

