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TESTY: 

 Nové testy sa budú robiť celé podľa naposledy splneného testu. Tzn. ak má niekto splnený starý test 

č.7 bude plniť č.6, ak nemá splnený žiadny začína testom č.8. 

V prípade ak si niekto bude chcieť len zvýšiť %-nu úspešnosť už splneného nového testu pre potreby účasti na 

MSR 

 v prípade podľa bodu I.3 Smernice – plnenie od vyššej vekovej kategórie 

 

ZARADENIE DO KATEGÓRIE a prípadné zmeny počas sezóny 

 Pri registrácii klub uvedie predpokladanú kategóriu, ktorú môže upraviť písomným oznámením na TK 

SKrZ do 15.10.2017. Ak má iekto splnený test pre výkonnostnú kategórie nemusí automaticky túto jazdiť. 

Môže sa zaradiť do basic, resk IK GOLD. Po 15.10.2017 je počas sezóny možná len jedna zmena kategórie 

výkonnostná (s testom)/bez testu (basic, resp.IK, resp.Adult) a to tam alebo späť.  

Pr.1. ml.basic splní nový test a zmení kategóriu na ml.nádej-tú už však musí do konca sezóny dojazdiť. Túto 

zmenu nemusí spraviť od najbližších pretekov po splnení testu.     

Pr.2. pretekár s juniorskym testom začne jazdiť IK st.GOLD, ale počas sezóny môže zmeniť a jazdiť opäť 

juniorov 

 

OBAVY, že bude nutné pripraviť dve odlišné jazdy – IK+pohárovú 

 Náplne IK sú nastavené tak, aby bolo s min. zmenami, resp.žiadnymi možné ich použiť v pohárových 

kategóriách a naopak. BASIC je totožný s nádejami. Mnohí nezachytili, že IK-GOLD majú síce predpísanú 

kratšiu jazdu, ale BEZ PENALIZÁCIE za presiahnutie 3:10min. V zásade si treba dať pozor na: 

 nepresiahnutie troch minút a 10sec.  

 na špirálovú polohu v IK choreosekvencii   

Nižšie prikladáme stručný prehľad pre vekové kategórie 11-16, ako pomôcku pre trénerov.  

U starších sa dá IK jazda postaviť na krátkom programe výmenou jednej piruety za dva skokové prvky. 

 

SPÁJANIE, resp. DELENIE kategórií 

 Zdravá kategória má v priemere 20-40 pretekárov (predpokladá sa účasť na preteku cca 75% z nich, tj 

15-30). 

Keď počet pretekárov stúpne nad 50 je vhodné kategóriu deliť (napr. po ročníkoch). 

Naopak ak počet pretekárov klesne pod 8 je vhodné ju zväčšiť vhodným spojením s inou (napr.chlapci 

a dievčatá, dva a viac  ročníkov a pod) s prihliadnutím na predpísané náplne jázd. 

Po testoch I a II a po uzávierke nahlásených kategórií TK môže vydať rozhodnutie o spojení, resp rozdelení 

kategórií. 

 

 

 

Vypracovala TK 
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5-starý test alebo nový test č.5 na 

min.50%
bez testu bez testu

ml.žiactvo
IK mladší GOLD (býv.pretekári SP 

okrem BASIC)
IK mladší SILVER

3 min. ± 10 s
2 min.30sec ± 10. BEZ PENALIZÁCIE za 

čas do 3:00
2 min. ± 10 s

Max. 6 skokových prvkov, jeden z 

nich musí byť skok axlového typu. Z 

toho max. 2 kombinácie alebo 

sekvencie.

Max. 5 skokových prvkov, z toho 

max.1 dvojitý (povolené 2S, 2T, 2Lo). Z 

toho max. 2 kombinácie alebo 

sekvencie jednoduchých skokov

Max. 4 jednoduché skokové prvky . 1A 

nie je povolený. Z toho max. 2 

kombinácie alebo sekvencie 

jednoduchých skokov

2 rôzne piruety. Max.level 3 2 rôzne piruety. Max.level 2 2 rôzne piruety. Max.level 1

Kroková pasáž
Choreografická sekvencia (min. 1  

špirála v hrane s výdržou min.3sec)

Choreografická sekvencia (min. 1  

špirála v hrane s výdržou min.3sec)

4-starý test alebo nový test č.4 na 

min.50%
bez testu bez testu

st.žiactvo
IK mladší GOLD (býv.pretekári SP 

okrem BASIC)
IK mladší SILVER

3 min. ± 10 s
2 min.30sec ± 10. BEZ PENALIZÁCIE za 

čas do 3:10
2 min. ± 10 s

Max. 6 (chlapci 7)skokových prvkov, 

jeden z nich musí byť skok axlového 

typu. Z toho max. 2 kombinácie 

alebo sekvencie.

Max. 5 skokových prvkov, z toho 

max.1 dvojitý (povolené 2S, 2T, 2Lo). Z 

toho max. 2 kombinácie alebo 

sekvencie jednoduchých skokov

Max. 4 jednoduché skokové prvky . 1A 

nie je povolený. Z toho max. 2 

kombinácie alebo sekvencie 

jednoduchých skokov

2 rôzne piruety. Max.level 3 2 rôzne piruety. Max.level 2 2 rôzne piruety. Max.level 1

Kroková pasáž
Choreografická sekvencia (min. 1  

špirála v hrane s výdržou min.3sec)

Choreografická sekvencia (min. 1  

špirála v hrane s výdržou min.3sec)

4-starý test alebo nový test č.4 na 

min.50%
bez testu bez testu

st.žiactvo
IK starší GOLD (býv.pretekári SP 

okrem BASIC)
IK starší SILVER

3 min. ± 10 s
2 min.30sec ± 10. BEZ PENALIZÁCIE za 

čas do 3:10
2 min.30sec ± 10sec

Max. 6 (chlapci 7)skokových prvkov, 

jeden z nich musí byť skok axlového 

typu. Z toho max. 2 kombinácie 

alebo sekvencie.

Max. 5 skokových prvkov z toho max. 

2 dvojité ( povolené 2S,2T,2Lo). Z toho 

max.2 kombinácie, alebo sekvencie

dvoch jednoduch.skokov alebo 

jednoduchý skok s dvojitým

skokom

Max. 5 skokových prvkov z toho max. 1 

dvojitý skok (povolené 2S, 2T, 2Lo). Z 

toho max. 2 kombinácie alebo 

sekvencie

2 rôzne piruety. Max.level 3 2 rôzne piruety. Max.level 2 2 rôzne piruety. Max.level 1

Kroková pasáž
Choreografická sekvencia (min. 1  

špirála v hrane s výdržou min.3sec)

Choreografická sekvencia (min. 1  

špirála v hrane s výdržou min.3sec)

11+12 

ml.žiactvo 

(1.7.2005-

30.6.2007) 

14+15 

st.žiactvo 

(1.7.2002-

30.6.2004) 

13          

st.žiactvo 

(1.7.2004-

30.6.2005) 

Tento stručný prehľad slúži len pre orientáciu medzi náplňami voľných jázd vybratých vekových 

kategórií. Podrobne sú náplne VJ definované v aktuálnom dokumente VP Náplne KP a VJ, resp Kategórie 

mimo SP 

 
 

Vypracovala TK 

 


