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Seniorky, juniorky Seniori, juniori Tanečné páry Športové dvojice

Prvky  2A+ minimálne 3 rôzne 2A + minimálne  4 rôzne V súlade s pravidlami 2A+1x trojitý skok+3Th

             A  trojité skoky (GOE max -3 ) trojité skoky (GOE max -3)  ISU pre danú kategóriu zdvíhačka 1xL2 a 1xL3

Technické skóre VJ 47 bodov 64 bodov 39 bodov 40 bodov

Celkové skóre 140 bodov 150 bodov 140 bodov 145 bodov

Prvky 2A + min.2 rôzne trojité 2A + minimálne  3 rôzne V súlade s pravidlami 2A alebo 1x trojitý skok

             B skoky (GOE max -3) trojité skoky (GOE max -3) ISU pre danú kategóriu 3Th, zdvíhačka 2xL2

Technické skóre VJ 36 bodov 45 bodov 29 bodov  34 bodov 

Celkové skóre 128 bodov 140 bodov 130 bodov 130 bodov

Výber I/ Prvky 2A+1 trojitý skok 2A+2 trojité skoky V súlade s pravidlami 2A+ zdvíhačka 2xL1+3Th

seniori (GOE max -3) (GOE max -3) ISU pre danú kategóriu

nad 18 rokov Technické skóre VJ 35 bodov 42 bodov 28 bodov 30 bodov  

Celkové skóre 110 bodov 130 bodov 110 bodov 110 bodov

Dievčatá Chlapci Tanečné páry Športové dvojice

Prvky 2A+ 1 trojitý skok 2A+1 trojitý skok Tw L3; Sp/CoSpL3; St L2; Li L3 zdvíhačka 1xL1 a 1xL2 

Mládež 
 (GOE max -3)  (GOE max -3)

J - rythm dance podla pravidiel ISU 

L2/L2 - časť povinného tanca 2 Tw

do 18 rokov
ďalšie prvky v súlade s pravidlami 

ISU 2A alebo 3Th

Technické skóre VJ 33 bodov 38 bodov 28 bodov

Celkové skóre 100 bodov 115 bodov  100  bodov

Staršie žiactvo Prvky 2A alebo 1 trojitý skok 2A alebo1 trojitý skok 
zvládnuté všetky povinné tance 

danej sezóny - aspoň 2 sekcie L2;   

Sp L2, Tw L2; Li L3

zdvíhačka 2xL1 

(GOE max -3) (GOE max -3) ďalšie prvky v súlade s pravidl. 2Th

ISU pre danú kategóriu Ds L1

Technické skóre VJ 27 bodov 27 bodov Advanced Novices - L3 16 bodov

Celkové skóre 80 bodov 80 bodov Interm. Novices - L2 max. 68 bodov

Reprezentačné družstvo 

Talentovaná mládež



Smernica pre zaraďovanie pretekárov do RDPrvky 2A  alebo 1 trojitý skok 2A alebo1 trojitý skok zvládnuté všetky povinné zdvíhačka 2x L1

(GOE max-3) GOE (max-3) tance danej sezóny min. L1 + PiF L1

Mladšie žiactvo SP - 2 rôzne ťažké polohy/ 1 1 Tw

pre každého z partnerov

Li - 2 features, St.-zvládnuté 2

z obtiažnych krokov

Technické skóre VJ 25 bodov 23 bodov 13 bodov

Celkové skóre 50 bodov 46 bodov 27 bodov

Výber mladšie žiactvo zaradenie pretekárov, ktorým chýba do splnenia jedno z požadovaných kritérií

Výber staršie žiactvo zaradenie pretekárov, ktorým chýba do splnenia jedno z požadovaných kritérií

Výber juniori zaradenie pretekárov, ktorým chýba do splnenia jedno z požadovaných kritérií

Vysvetlivky:

Pretekár v kategórii sólo musí splniť dané kritéria min. 2x v sezóne 2019/2020.

Pretekári v kategórii ŠD musia splniť dané kritéria min. 1x v sezóne 2019/2020  (pri počte 5 súťaží a viac - plnenie 2 x)

V kategórii mladšie a staršie žiactvo sa celkové skóre počíta bez bonusu za 2A alebo 3-tý skok. 

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 pretekárke/ovi chýba na splnenie len 1 prvok VJ a všetky ostatné kritériá spĺňa, je možné tento započítať ako splnený, ak bol bezchybne predvedený v KP. 

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

Talentovaná mládež
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Ak pretekárke/ovi chýba na splnenie len 1 prvok VJ a všetky ostatné kritériá spĺňa, je možné tento započítať ako splnený, ak bol bezchybne predvedený v KP. 


