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NOMINAČNÉ  KRITÉRIÁ 

na ISU šampionáty, EYOF, SZU v sezóne 2016/2017 
   

 

 

Nominačné kritériá na EYOF 2017 Erzurum (TUR)  

 11. – 18.2.2017   Plnenie kritérií do 31.12.2016  
 

Ženy  ( 1 žena ) 

 vyhodnotiť bodové skóre všetkých juniorských súťaží v sezóne 

2016/2017 do 31.12.2016  

 

Muži  ( 1 muž ) 

 vyhodnotiť bodové skóre všetkých juniorských súťaží v sezóne 

2016/2017 do 31.12.2016  

 

Nominovaní pretekári obdržia od SOV finančnú čiastku na prípravu. 

 
 

 

Nominačné kritériá na MSJ Taipei City ( TAI ) 2017  

09.- 11.03.2017  Plnenie kritérií do 20.02.2017  (posledný pretek pred termínom nominácie 20.2. 

je Bavarian open) 
 

Ženy  ( 1 žena ) 

 splniť technické skóre pre postup na MSJ v KP 20,00 a vo VJ 35,00  

( možnosť plnenia TES je iba na juniorských pretekoch ) 

 vyhodnotiť bodové skóre všetkých  juniorských súťaží v sezóne 

2016/2017 do MSR juniorov  

 umiestnenie na MSR juniorov  

 

Muži  ( 1 muž ) 

 splniť technické skóre pre postup na MSJ v KP 20,00 a vo VJ 42,00 

( možnosť plnenia TES je iba na juniorských pretekoch ) 

 vyhodnotiť bodové skóre všetkých juniorských súťaží v sezóne 

2016/2017 do MSJ juniorov  

 umiestnenie na MSR juniorov 

 

 

Nominačné kritériá na SZU 2017 Almata ( KAZ ) 1.- 6.02.2017 
Plnenie kritérií do 31.12.2016 

 

Ženy ( SAUŠ pridelila miesto pre 1 ženu ) 

 Rajičová Nicol - bez kritérií 

 Náhradníčky - Lőrinčíková Lívia, Hriňáková Miroslava  -  získať TES na 

postup na MSR seniorov 
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Muži  ( SAUŠ pridelila miesto pre 2 mužov ) 

 Klepoch Marco - získať TES na postup na MSR seniorov 

 Neuman Michael - získať TeS na postup na MSR seniorov  

 

Nominovaní pretekári obdržia od SOV finančnú čiastku na prípravu. 

 

 

Nominačné kritériá na 4 Nationals 
Plnenie kritérií do termínu uzávierky prihlášok 

 

Na náklady SKrZ: 

Pretekári vo všetkých kategóriách musia mať požadovaný TEST výkonnosti 

a splniť TES potrebné pre postup na MSJ do termínu uzávierky prihlášok 

(plnenie je možné z dvoch sezón - 2015/16 a  2016/17) 

Ženy   KP  20,00  VJ  35,00 

Muži  KP  20,00  VJ 42,00 

TP  KT  20,00  VT  42,00 
 

Na vlastné náklady : ( ak organizátor neobmedzí počet súťažiacich ) 

Pretekár musí mať splnený požadovaný TEST výkonnosti pre seniorsku 

kategóriu 

 

 

Nominačné kritériá na ME Ostrava 2017 (CZE)   25. – 29.01.2017 
Plnenie kritérií do 24.12.2016 

 

Ženy  ( 1 žena ) 

 získať TES na postup na ME, prípadne MS  

 vyhodnotiť bodové skóre všetkých súťaží v sezóne 2016/2017 do MSR 

seniorov 

 umiestnenie na 4Nationals 

 

Muži  ( 1 muž ) 

 získať TES na postup na ME, prípadne MS  

 vyhodnotiť bodové skóre všetkých súťaží v sezóne 2016/2017 do MSR 

seniorov 

 umiestnenie na 4Nationals 

 

Tance ( 1 TP ) 

 získať TES na postup na ME, prípadne MS  

 umiestnenie na MSR seniorov 

 

Nominovaní pretekári obdržia od SKrZ finančnú čiastku na prípravu. 
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Nominačné kritériá na MS Helsinky 2017 ( FIN ) 15. – 19.03.2017   
Plnenie kritérií do 06.03.2017 (posledný pretek v kalendári ISU je Cup of Tyrol 5.3.) 

 

Ženy  ( 1 žena ) 

 získať TES na postup na MS  

 vyhodnotiť bodové skóre všetkých ISU súťaží v sezóne 2016/2017 do 

termínu nominácie 

 umiestnenie na 4Nationals 

 doporučujeme účasť na jednom medzinárodnom preteku v období 

medzi ME a MS  

 

Muži  ( 1 muž ) 

 získať TES na postup na MS  

 vyhodnotiť bodové skóre všetkých ISU súťaží v sezóne 2016/2017 do  

 ME do termínu nominácie 

 umiestnenie na 4Nationals 

 doporučujeme účasť na jednom medzinárodnom preteku v období 

medzi ME a MS  

 

Tance ( 1 TP ) 

 získať TES na postup na MS  

 doporučujeme účasť na jednom medzinárodnom preteku v období 

medzi ME a MS  

 

Pretekári, ktorí získajú TES pre postup na MS do termínu 15.12.2016 obdržia od 

SKrZ finančnú čiastku na prípravu. 

 

 
 

 

Schválil VV SKrZ 

dňa 20.10.2016 
 

 


