
NOMINAČNÉ KRITÉRIÁ  v sezóne 2022/2023
na preteky série Challenger, 4 NaEonals a ISU šampionáty, JGP, 

EYOWF a SZU

Aktualizácia na základe ISU CommunicaEon č. 2406                   
06.07.2022

V prípade zmien zo strany ISU sa budú kritériá upravovať podľa aktuálnych požiadaviek 
ISU

Nominačné kritériá na preteky série Challenger

V prípade záujmu viacerých pretekárov o nomináciu na niektoré z pretekov nad 
limit ISU bude TMK a VV zohľadňovať:

• ženy  minimálne 3 rôzne trojité skoky  + 2A (GOE  >-3), piruety L3, 1x L4, 

kroky L3 !

muži  minimálne 4 rôzne trojité skoky + 2A alebo 3A  (GOE  >-3), piruety L3, 
1x L4 kroky L3

• výkony na previerkach a pretekoch z kalendára ISU 2022/23 predchádzajú-

cich termínu nominácie na dané preteky!

• dôležitosť bodovať v rebríčku ISU (záujem reprezentovať SR) !

• dôležitosť plnenia ISU TES !

Kompletne vyplnenú prihlášku so všetkými prílohami treba zaslať podľa Smernice 
na prihlasovanie na medzinárodné súťaže: 
Zodpovedný tréner pretekára zasiela prihlášku na sekretariát SKrZ elektronicky 
formou mailu (slovakskaang@kraso.sk) a súčasne v kópii na člena VV zodpoved-
ného za reprezentáciu v termíne min. 5 pracovných dní pred deadlinom na pri-
hlásenie na danú súťaž podľa Announcementu organizátora danej súťaže. Pri ne-
splnení tejto podmienky TMK a VV nebude brať prihlášku do úvahy.
VV SKrZ si vyhradzuje právo nominovať pretekárov aj mimo týchto kritérií v prípa-
de pretekov usporiadaných SKrZ.  

mailto:slovakskating@kraso.sk


Postup pri prihlasovaní na medzinárodné preteky z kalendára 
ISU
Kompletne vyplnenú prihlášku so všetkými prílohami treba zaslať podľa Smernice 
na prihlasovanie na medzinárodné súťaže: 
Zodpovedný tréner pretekára zasiela prihlášku na sekretariát SKrZ elektronicky 
formou mailu (slovakskaang@kraso.sk) a súčasne v kópii na člena VV zodpoved-
ného za reprezentáciu v termíne min. 5 pracovných dní pred deadlinom na pri-
hlásenie na danú súťaž podľa Announcementu organizátora danej súťaže. Pri ne-
splnení tejto podmienky TMK a VV nebude brať prihlášku do úvahy.

Nominačné kritériá na 4 NaEonals 2022  

Plnenie nominačných kritérií do termínu posledných  nominačných pretekov pred 

4 Naaonals.

Účasť na náklady SKrZ:

Ženy:
• splnené technické skóre pre postup na 4 Naaonals podľa požiadavky SKrZ: v 

KP 20,00 a vo VJ 35,00 (možnosť plnenia TES je iba na seniorských a junior-
ských pretekoch z kalendára SKrZ (min. 1 člen TP je medzinárodný alebo ISU 

TŠ alebo TK), ISU, platnosť plnenia v sezóne 2022/23) !

• účasť minimálne na 1 pretekoch v sezóne 2022/23 z kalendára SKrZ,  ISU!

• splnený test pre seniorskú kategóriu !

Muži :
• splnené technické skóre pre postup na 4 Naaonals podľa požiadavky SKrZ: v 

KP 20,00 a vo VJ 40,00 (možnosť plnenia TES je iba na seniorských a junior-
ských pretekoch z kalendára SKrZ (min. 1 člen TP je medzinárodný alebo ISU 
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TŠ alebo TK), ISU, platnosť plnenia v sezóne 2022/23) !

• účasť minimálne na 1 pretekoch v sezóne 2022/23 z kalendára SKrZ,  ISU!

• splnený test pre seniorskú kategóriu !

Účasť na vlastné náklady  

• splnené technické skóre  pre SP 20,00 bodov a vo VJ min. 32,00  na prete-
koch SKrZ, kde min. 1 člen TP je medzinárodný alebo ISU TŠ alebo TK alebo 
na medzinárodných pretekoch z kalendára ISU (platnosť plnenia v sezóne 

2022/23) !

• splnený test pre seniorskú kategóriu !

• v pretekoch splnený min. 2A (GOE > -3) !

Nominačné kritériá na ME 2023 

Termín konania: 23.-29.01. 2023 
Miesto konania: Espoo, Fínsko
Plnenie nominačných kritérií do 02.01.2023  (resp. najneskôr 21 dní pred konaním 
šampionátu)

Ženy (1 žena) 
• splnené technické skóre pre postup na ME podľa požiadavky ISU: v KP 23,00 

a vo VJ 40,00 (možnosť plnenia TES je iba na seniorských pretekoch z kalen-

dára ISU, platnosť plnenia v sezóne 2022/2023 a 2021/22) !

• minimálne 3 rôzne trojité skoky (GOE >-3), piruety L3, 2 x L4, kroky L3!



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

• umiestnenie na 4 Naaonals 2022 !

Muži  (1 muž) 
• splnené technické skóre pre postup na ME podľa požiadavky ISU: v KP 28,00 

a vo VJ 46,00 (možnosť plnenia TES je iba na seniorských pretekoch z kalen-

dára ISU, platnosť plnenia v sezóne  2022/23 a 2021/22) !

• minimálne 5 rôznych trojitých skokov (GOE >-3), piruety L3, 2x L4, kroky L3!

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

• umiestnenie na 4 Naaonals 2022!

Tanečné páry
• splnené technické skóre podľa požiadavky ISU: v RD 28,00 a vo VT 45,00 

(možnosť plnenia TES je iba na medzinárodných seniorských pretekoch z ka-
lendára ISU, platnosť plnenia v prebiehajúcej alebo predchádzajúcej sezóne 

teda 2022/23,  2021/22): !

Nominačné kritériá na MSJ 2023

Termín konania: 27.02.- 05.03.2023 

Miesto konania: Calgary, AB, Kanada

Plnenie nominačných kritérií do 06.02.2023 (resp. najneskôr 21 dní pred konaním 
šampionátu). 

Ženy (1 žena)

• splnené technické skóre pre postup na MSJ podľa požiadavky ISU: v KP 
23,00 a vo VJ 38,00 (možnosť plnenia TES je iba na juniorských pretekoch 



z kalendára ISU, platnosť plnenia v sezóne 2022/23,  2021/22) !

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

• výsledky dosiahnuté v sezóne 2022/23 na pretekoch z kalendára SKrZ a ISU, 

stabilita v pretekoch !

• umiestnenie a výkon na určených pretekoch SP (VV SKrZ na návrh TMK 
rozhodne koncom roka 2022) 

• minimálne 3 rôzne trojité skoky +2A, (GOE >-3),  piruety L3, 1x L4, kroky L3 !

Muži (1 muž)

• splnené technické skóre pre postup na MSJ podľa požiadavky ISU: v KP 
23,00 a vo VJ 42,00 (možnosť plnenia TES je iba na juniorských pretekoch 

z kalendára ISU, platnosť plnenia v sezóne 2022/23,  2021/22) !

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

• výsledky dosiahnuté v sezóne 2022/23, stabilita výkonnosa  na pretekoch !

• umiestnenie a výkon na určených pretekoch SP (VV SKrZ na návrh TMK 
rozhodne koncom roka 2022) 

• minimálne 4 rôzne trojité skoky +2A (GOE <-3), piruety L3, 1x L4, kroky L3!

Športové dvojice

• splnené technické skóre pre postup na MSJ podľa požiadavky ISU: v KP 
23,00 a vo VJ 34,00 (možnosť plnenia TES je iba na juniorských pretekoch 

z kalendára ISU, platnosť plnenia v sezóne  2022/23,  2021/22) !



Tanečné páry

• splnené technické skóre pre postup na MSJ podľa požiadavky ISU: v KP 
24,00 a vo VJ 38,00 (možnosť plnenia TES je iba na medzinárodných junior-
ských pretekoch z kalendára ISU, platnosť plnenia v prebiehajúcej alebo 

predchádzajúcej sezóne teda 2022/23,  2021/22) !

Nominačné kritériá na MS 2023 

Termín konania: 20.-26.03.2023 

Miesto konania: Saitama, Japonsko

Plnenie nominačných kritérií do 27.02. 2023 (resp. najneskôr 21 dní pred konaním 
šampionátu)

Ženy (1 žena) 

• splnené technické skóre pre postup na MS podľa požiadavky ISU: v KP 30,00 
a vo VJ 51,00 (možnosť plnenia TES je iba na seniorských pretekoch z kalen-

dára ISU, platnosť plnenia v sezóne 2022/23,  2021/22) !

• minimálne 4 rôzne trojité skoky +2A (GOE >-3), piruety 2 x L4, kroky L3 !

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

• umiestnenie na 4 Naaonals 2022!

• výkon na ME !

• výsledky pretekov v sezóne 2022/23 a stabilita výkonnosa na pretekoch !



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 kalen-

dára ISU, platnosť plnenia v sezóne 2022/23,  2021/22) !

• minimálne  5 rôznych trojitých skokov (GOE <-3), piruety 2 x L4, kroky L3  !

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

• umiestnenie na 4 Naaonals 2022!

• výkon na ME !

• výsledky pretekov v sezóne 2022/23 a stabilita na pretekoch !

Tanečné páry (1 pár) 

• splnené technické skóre pre postup na MS podľa požiadavky ISU: v KP 33,00 
a vo VJ 49,00 (možnosť plnenia TES je iba na seniorských pretekoch z kalen-
dára ISU, platnosť plnenia v prebiehajúcej alebo predchádzajúcej sezóne 

teda 2022/23,  2021/22) !

Svetová zimná univerziáda 2023 

Termín a miesto konania 13.01.-15.01.2023 Lake Placid NY, USA
Plnenie nominačných kritérií do 12/2022. 
Požiadavka na vek: nar. 1.1.1996 do 31.12.2003 vekové kritériá budú doplnené 
podľa aktuálnych propozícií

Ženy (1 žena)  



• 2A + min. 2x trojitý skok (zaradiť ďalší trojitý skok), piruety 1 x L3, 1 x L4, 
krokovka L2  predviesť vo VJ na medzinárodných pretekoch alebo na prete-

koch SP!

• povinná účasť na previerkach 2022!

• povinná účasť na pretekoch určených TMK podľa kalendára ISU a SKrZ, na 
základe aktuálnej situácie počas sezóny, korešpondujúci s termínom odos-

lania prihlášok na preteky podľa propozícií !

• porovnanie výsledkov jednotlivých pretekov,  berie sa do úvahy výsledok, 

celkové skóre aj stabilita výkonnosa v sezóne 2022/2023 !

Muži  (1 muž) 

• 2A + min. 3x trojitý skok (zaradiť ďalší trojitý skok), piruety 1 x L3, 1 x L4, 
krokovka L2  predviesť vo VJ na medzinárodných pretekoch alebo na prete-

koch SP!

• povinná účasť na previerkach 2022!

• povinná účasť na pretekoch určených TMK podľa kalendára ISU a SKrZ, na 
základe aktuálnej situácie počas sezóny, korešpondujúci s termínom odos-

lania prihlášok na preteky podľa propozícií !

• porovnanie výsledkov jednotlivých pretekov,  berie sa do úvahy výsledok, 

celkové skóre aj stabilita výkonnosa v sezóne 2022/2023 !

Nominačné kritériá na EYOWF 2023 Friuli Venezia Giulia 
 
Termín:  21.01. - 28.01.2023



Plnenie nominačných kritérií do 31.12.2022 – bude sa upravovať podľa ďalších 
usmernení z EOC

Ženy (1 žena, nar. od 01.07.2006 – 30.06.2008) 

2A + min. 1x trojitý skok (zaradiť ďalší trojitý skok), piruety 1 x L3, 1 x L4 , krokovka 
L2  predviesť vo VJ na medzinárodných pretekoch alebo na pretekoch SP!

• povinná účasť na previerkach (august 2022) !

• povinná účasť na pretekoch určených TMK podľa kalendára ISU a SKrZ, na 
základe aktuálnej situácie počas sezóny, korešpondujúci s termínom odos-

lania prihlášok na preteky podľa propozícií !

• celkové skóre min. 100 bodov !

Muži (1 muž, nar. od 01.07.2006 – 30.06.2008)  

2A + min. 2x trojitý skok (zaradiť ďalší trojitý skok), piruety 1 x L3, 1 x L4 , krokovka 
L2  predviesť vo VJ na medzinárodných pretekoch alebo na pretekoch SP 

• povinná účasť na previerkach (august 2022) !

• povinná účasť na pretekoch určených TMK podľa kalendára ISU a SKrZ, na 
základe aktuálnej situácie počas sezóny, korešpondujúci s termínom odos-

lania prihlášok na preteky podľa propozícií !

• celkové skóre min. 115 bodov !

Po splnení vyššie uvedených kritérií do 15.12.2022. TMK navrhne nomináciu pre-
tekárov, ktorí sa povinne zúčastnia jedného z pretekov v rámci SP, prípadne iných 
medzinárodných pretekov podľa aktuálnej situácie ako posledné nominačné krité-



rium na EYOWF 2022.  Víťaz daných pretekov v kategórii ženy i muži získa nominá-
ciu na EYOWF 2022.   

Nominačné kritériá na JGP 

Ženy (1 žena) 
• 2A + min. 3x rôzny trojitý skok , piruety 1 x L3, 1 x L4 , krokovka L2 !

• celkové  skóre min. 100 bodov !

• výsledky previerok 2022 !

• komplexné zhodnotenie výkonnosa !

Muži (1 muž) 
• 2A + min. 3x rôzny trojitý skok , piruety 1 x L3, 1 x L4 , krokovka L2  !

• celkové  skóre min. 115 bodov !

• výsledky previerok 2022 !

• komplexné zhodnotenie výkonnosa !

Športové dvojice  
• povinná účasť na previerkach výkonnosa 2022!

• min. dvojitá twistovaná figúra!

• zdvíhaná figúra min. 1 x L2 



• Ds2 (špirála smra) !

• celkové skóre min. 95 bodov!

Tanečné páry 

• povinná účasť na previerkach výkonnosa 2022!

• splnené všetky povinné prvky pre sezónu 2022/2023 (žiaden prvok na Base 

Level ak tak nie je hodnotený automaacky pri splnení)!

• min. Dance Sp 2, StSq min. L1 v prípade samostatného hodnotenia ani je-

den B; zdvíhaná figúra (li{) min. 1 x L3, ani jedna L Base; Tw obaja min.L2 !

• celkové skóre min. 99 b!


