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Zápisnica TMK č.1/2017 Príloha 1 

NOMINAČNÉ KRITÉRIÁ na preteky série Challenger, 4 Nationals, ZOH 2018 a 
ISU šampionáty v sezóne 2017 ‐ 2018 

Nominačné kritériá na preteky série Challenger 

ISU limit 3 prihlášky v každej kategórii.  V prípade záujmu viacerých pretekárov o nomináciu na 
niektorý z pretekov bude TMK a VV zohľadňovať: 

‐ ženy  minimálne3 rôzne trojité skoky (GOE  >‐2), piruety L3,kroky L2 
muži  minimálne 4 rôzne trojité skoky (GOE  >‐2), piruety L3 , kroky L2 

‐ Výkony na previerkach a pretekoch z kalendára ISU 2017‐18 predchádzajúcich termínu nominácie 
na daný pretek 

‐ Dôležitosť bodovať v rebríčku ISU (záujem reprezentovať SR) 
‐ Dôležitosť plnenia ISU TES 
Kompletne vyplnenú prihlášku so všetkými prílohami treba zaslať na sekretariát SKrZ  najneskôr 7 dní 
pred termínom prihlášky na ISU. Pri nesplnení tejto podmienky TMK a VV nebude brať prihlášku do 
úvahy. 
V prípade, že pretekár má záujem zúčastniť sa  pretekov, aj keď nemá potrebnú výkonnosť, môže sa 
zúčastniť na vlastné náklady, ak má pretek uvedený v pláne prípravy, resp. ak má opodstatnené 
odôvodnenie na zmenu v pláne.  

 

Nominačné kritériá na 4 Nationals 2018  

Plnenie nominačných kritérií do termínu posledného  nominačného preteku pred 4 Nationals. 

Účasť na náklady SKrZ: 

Ženy: 

‐ splnené technické skóre pre postup na 4 Nationals podľa požiadavky SKrZ: v KP 20,00 a vo VJ 
35,00 (možnosť plnenia TES je iba na seniorských a juniorských pretekoch z kalendára SKrZ, ISU, 
platnosť plnenia v sezóne2017‐18) 

‐ účasť minimálne na 1 preteku v sezóne 2017‐2018 z kalendára SKrZ,  ISU 
‐ splnený test pre seniorskú kategóriu 

 
Muži : 

‐ splnené technické skóre pre postup na 4 Nationals podľa požiadavky SKrZ: v KP 20,00 a vo VJ 
42,00(možnosť plnenia TES je iba na seniorských a juniorských pretekoch z kalendára SKrZ,ISU, 
platnosť plnenia v sezóne 2017‐18)  

‐ účasť minimálne na 1 preteku v sezóne 2017‐2018 z kalendára SKrZ,  ISU 
‐ splnený test pre seniorskú kategóriu 
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Účasť na vlastné náklady  
‐ splnené technické skóre  pre SP 20,00 bodov na pretekoch SKrZ alebo medzinárodných pretekoch 

z kalendára ISU (platnosť plnenia v sezóne 2017‐2018 
‐ splnený test pre seniorskú kategóriu,  
‐ v preteku splnený min. 2A (GOE > ‐2),  
 
Tanečné páry  (1 TP) 

‐ splnené technické skóre pre postup na 4 Nationals podľa požiadavky SKrZ: v KT 19,00 a vo VT 
29,00 (možnosť plnenia TES je iba na seniorských pretekoch z kalendára ISU, platnosť plnenia 
v sezóne 2017‐18 a 2016‐2017)  

Nominačné kritériá na ME 2018 

Plnenie nominačných kritérií do 20.12.2017. 

Ženy ( 2 ženy)  

‐ splnené technické skóre pre postup na ME podľa požiadavky ISU: v KP 20,00 a vo VJ 36,00 
(možnosť plnenia TES je iba na seniorských pretekoch z kalendára ISU, platnosť plnenia v sezóne 
2017‐18 a 2016‐2017)  

V prípade väčšieho počtu pretekárov so splneným technickým skóre na ME bude TMK a VV 
zohľadňovať ďalšie kritériá: 

‐ porovnanie výsledkov jednotlivých pretekov / pretekárok,  berie sa do úvahy výsledok, celkové 
skóre aj stabilita výkonnosti 

‐ umiestnenie na 4 Nationals 2018 
‐ minimálne 3 rôzne trojité skoky (GOE >‐2), piruety L3,kroky L3 

 
Muži  ( 1 muž)  

‐ splnené technické skóre pre postup na ME podľa požiadavky ISU: v KP 25,00 a vo VJ 45,00 
(možnosť plnenia TES je iba na seniorských pretekoch z kalendára ISU, platnosť plnenia v sezóne  
2017‐18 a 2016‐2017)  

V prípade väčšieho počtu pretekárov so splneným technickým skóre na ME bude TMK a VV 
zohľadňovať: 

‐ porovnanie výsledkov jednotlivých pretekov u pretekárov, berie sa do úvahy výsledok aj stabilita 
výkonnosti 

‐ umiestnenie na 4 Nationals 2018 
‐ minimálne 4 rôzne  trojité skoky (GOE >‐2), piruety L3 , kroky L3 

 
Tanečné páry  (1 TP) 

‐ splnené technické skóre pre postup na ME podľa požiadavky ISU: v KT 19,00 a vo VT 29,00 
(možnosť plnenia TES je iba na seniorských pretekoch z kalendára ISU, platnosť plnenia v sezóne 
2016‐17 a 2017‐18)  
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Nominačné kritériá na MSJ 2018  

Plnenie nominačných kritérií do termínu prihlášok (11.2.2018).  

Ženy ( 1 žena ) 

‐ splnené technické skóre pre postup na MSJ podľa požiadavky ISU: v KP 20,00 a vo VJ 35,00 ( 
možnosť plnenia TES je iba na juniorských pretekoch z kalendára ISU, platnosť plnenia v sezóne  
2017‐18)  

V prípade väčšieho počtu pretekárov so splneným technickým skóre na MSJ bude TMK a VV 
zohľadňovať: 

‐ výsledky dosiahnuté v sezóne 2017‐2018 na pretekoch z kalendára SKrZ a ISU, stabilita 
v pretekoch 

‐ umiestnenie na MSR  juniorov 2018 
‐ minimálne 2 rôzne trojité skoky +2A, (GOE >‐2),  piruety L3, kroky L2 
 
Muži ( 1 muž ) 

splnené technické skóre pre postup na MSJ podľa požiadavky ISU: v KP 20,00 a vo VJ 
42,00(možnosť plnenia TES je iba na juniorských pretekoch z kalendára ISU, platnosť plnenia 
v sezóne  2017‐18) 

V prípade väčšieho počtu pretekárov so splneným technickým skóre na MSJ bude TMK a VV 
zohľadňovať: 

‐ výsledky dosiahnuté v sezóne 2017‐2018, stabilita výkonnosti  na pretekoch 
‐ umiestnenie na MSR  juniorov 2018 
‐ minimálne 3 rôzne trojité skoky +2A (GOE <‐2), piruety L3, kroky L2 
 
 

Nominačné kritériá na MS 2018  

Termín plnenia bude upresnený po zverejnení  propozícií preteku 

Ženy (1 žena)  

‐  splnené technické skóre pre postup na MS podľa požiadavky ISU: v KP 27,00 a vo VJ 47,00 
(možnosť plnenia TES je iba na seniorských pretekoch z kalendára ISU, platnosť plnenia v sezóne 
2016‐17 a 2017‐18)  

V prípade väčšieho počtu pretekárov so splneným technickým skóre na MS bude TMK a VV 
zohľadňovať: 

‐ umiestnenie na 4 Nationals 2018 a na ME 
‐ výsledky pretekov v sezóne 2017‐2018 a stabilita výkonnosti na pretekoch 
‐ minimálne 3 rôzne trojité skoky +2A (GOE >‐2), piruety L3, kroky L3 
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Muži  (1 muž)  

‐ splnené technické skóre pre postup na MS podľa požiadavky ISU: v KP 34,00 a vo VJ 64,00 
(možnosť plnenia TES je iba na seniorských pretekoch z kalendára ISU, platnosť plnenia v sezóne 
2016‐17 a 2017‐18)  

V prípade väčšieho počtu pretekárov so splneným technickým skóre na MS bude TMK a VV 
zohľadňovať: 

‐ umiestnenie na 4 Nationals 2018 a na ME 
‐ výsledky pretekov v sezóne 2017‐2018 a stabilita na pretekoch 
‐ minimálne  4 rôzne trojité skoky (GOE <‐2), piruety L3,kroky L3 

 
Tanečné páry  (1 TP) 

‐ splnené technické skóre pre postup na MS podľa požiadavky ISU: v KT 29,00 a vo VT 39,00 
(možnosť plnenia TES je iba na seniorských pretekoch z kalendára ISU, platnosť plnenia v sezóne 
2016‐17 a 2017‐18)  

Nominačné kritériá na ZOH 2018 

Ženy (1 žena)  

‐ splnené technické skóre pre postup na ZOH podľa požiadavky ISU: v KP 20,00 a vo VJ 36,00 
(možnosť plnenia TES je iba na seniorských pretekoch z kalendára ISU, platnosť plnenia v sezóne 
2017‐18 a 2016‐2017)  

‐ umiestnenie v rebríčku ISU k dátumu konečnej prihlášky na SOV 
‐ umiestnenie na 4 Nationals 2018, ME  + výkonnosť na týchto pretekoch 
‐ výsledky pretekov v sezóne 2017‐2018 a stabilita na pretekoch (vyhodnotenie umiestnenia, 

výkonnosti a technického skóre) 
‐ splnenie kritérií zo Smernice sledovania a hodnotenia pretekárov na sezónu 2017‐2018 (kritériá 

pre sólo kategóriu A ‐ plnenie sa počíta iba zo seniorských súťaží.,  min. 1 x) 
 

Tanečné páry  (1 TP)  

‐ TP bude nominovaný v prípade, že si vybojuje miestenku na ZOH 2018 v dodatočnej kvalifikácii 

‐ splnené technické skóre pre postup na ZOH podľa požiadavky ISU: v KT 19,00 a vo VT 29,00 
(možnosť plnenia TES je iba na seniorských pretekoch z kalendára ISU, platnosť plnenia v sezóne 
2016‐17 a 2017‐18)  

‐ splnenie kritérií zo Smernice sledovania a hodnotenia pretekárov na sezónu 2017‐2018 (kritériá 
pre kategóriu TP A ‐ plnenie sa počíta iba zo seniorských súťaží), min. 1 x) 

‐ výsledky pretekov v sezóne 2017‐2018 (vyhodnotenie umiestnenia, výkonnosti a technického 
skóre) 


