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Seniorky, juniorky Seniori, juniori Tanečné páry Plnenie Finančná podpora
Prvky  2A+ minimálne 3 rôzne 2A + minimálne  4 rôzne V súlade s pravidlami 2x  v sezóne 2017/2018

                A  trojité skoky (GOE max ‐1 ) trojité skoky (GOE max ‐1) ISU pre danú kategóriu 100%.

Technické skóre VJ 47 bodov 64 bodov 39 bodov 
Celkové skóre 140 bodov 150 bodov 140 bodov 
Prvky 2A + min.2 rôzne trojité 2A + minimálne  3 rôzne V súlade s pravidlami 2x  v sezóne 2017/2018

                  B skoky (GOE max ‐1) trojité skoky (GOE max ‐1 ) ISU pre danú kategóriu 50%

Technické skóre VJ 36 bodov 45 bodov 29 bodov  
Celkové skóre 128 bodov 140 bodov 130 bodov

        Výber I Prvky 2A+1 trojitý skok (GOE max ‐1 ) 2A+2 trojité skoky(GOE max ‐1) V súlade s pravidlami 2x  v sezóne 2017/2018 bez finančnej podpory

seniori ISU pre danú kategóriu SKrZ možnosť nominácie

nad 18 rokov Technické skóre VJ 35 bodov 42 bodov 28 bodov na zahraničné preteky
Celkové skóre 110 bodov 130 bodov 110 bodov 

Dievčatá Chlapci Plnenie Finančná podpora
Prvky 2A+ 1 trojitý skok (GOE max ‐1) 2A+1 trojitý skok (GOE max ‐1)

Mládež ďalšie prvky v súlade ďalšie prvky v súlade 2x  v sezóne 2017/2018 20%
do 18 rokov s pravidlami ISU pre danú s pravidlami ISU pre danú

kategóriu kategóriu

Technické skóre 33 bodov 38 bodov 
Celkové skóre 100 bodov 115 bodov  

Prvky 2A alebo trojitý skok 2Aalebo1 trojitý skok 2x  v sezóne 2017/2018

Staršie žiactvo (nie ‐3) (nie ‐3 ) 20%
ďalšie prvky v súlade ďalšie prvky v súlade

s pravidlami ISU/SKrZ pre s pravidlami ISU/SKrZ pre

 danú kategóriu  danú kategóriu

Technické skóre 26 bodov 27 bodov
Celkové skóre 78 bodov 80 bodov

Mladšie žiactvo Prvky 2A  alebo trojitý skok 2Aalebo1 trojitý skok 2x  v sezóne 2017/2018

(nie ‐3) ( nie ‐3 ) 20%
ďalšie prvky v súlade ďalšie prvky v súlade

s pravidlami SKrZ pre s pravidlami ISU/SKrZ pre
 danú kategóriu  danú kategóriu

Reprezentačné družstvo 

Talentovaná mládež



Mladšie žiactvo Technické skóre 23 bodov 22 bodov  
Celkové skóre 48 bodov 45 bodov

Výber mladšie žiactvo zaradenie pretekárov, ktorým chýba do splnenia jedno z požadovaných kritérií bez finančnej podpory
Výber staršie žiactvo zaradenie pretekárov, ktorým chýba do splnenia jedno z požadovaných kritérií bez finančnej podpory
Výber juniori zaradenie pretekárov, ktorým chýba do splnenia jedno z požadovaných kritérií bez finančnej podpory

Návrh:
Ak pretekár z mladšej kategórie (napr. aj nádeje) splní kritéria pre staršiu kategóriu, bude zaradený do družstva talentovanej mládeže, pre ktorú kritériá splnil. 
Celkové skóre >40.
Ak mladší žiak/čka splní kritériá pre staršie žiactvo (na pretekoch staršieho žiactva),  navrhujeme zvýšiť príspevok na 30%
Ak starší žiak/čka splní kritériá pre mládež do 18  (na juniorskych pretekoch alebo pretekoch st.žiactva),  navrhujeme zvýšiť príspevok na 35%.

Poznámky:
1) 100 % finančnej odmeny závisí od výšky dotácii z MŠVSaV.
2) Ostatné % finančnej odmeny sa odvíjajú od 100 % finančnej odmeny z bodu 1)
3) Kritériá je možné plniť na nasledovných pretekoch: 
     M SR / 4 Nationals – sledované preteky pre všetky kategórie
     medzinárodné preteky:  GP,  JGP, Challenger, ME, MSJ, MS, M SR
     ostatné medzinárodné preteky podľa ISU kalendára – v prípade, že pretekár splní podmienky sledovania, tréner zašle do 10 dní od skončenia preteku protokol na tmk@kraso.sk

     všetky preteky Slovenského pohára


