
                                                  SLOVENSKÝ  KRASOKORČULIARSKY  ZVÄZ 
                                                         SLOVAK  FIGURE  SKATING  ASSOCIATION 
                               Záhradnícka 95,  821 08 Bratislava, Slovakia          

                    PRVKY KP a VJ 2022/2023 
                                                       

  

Prvky povinných tancov, rytmického tanca a voľných tancov  pre kategóriu Tance 
na ľade 2022/2023 

ISU Comm. 2463, Pravidlo 711 technických pravidiel, pravidlo 707 odstavec 5 – plaC možnosť vlastnej 
voľby hudobného doprovodu pre všetky povinné tance. Záverečná póza povinného tanca musí byť 
dosiahnutá do 20s od posledného kroku povinného tanca. V prípade že je tento čas prekročený, 
uplatňuje sa pravidlo 353 odsek 1 n) – pre Novices 

ISU Comm 2393, 2468, 2484, Handbook fo Ice dancing 

------------------------------------------------- 

ŽIACI/NOVICES:  

Pre všetky medzinárodné súťaže organizované členmi ISU alebo súťaže sekcií/klubov/
medziklubové - prihlášky musia byť realizované cez zástupcu člena ISU (zväz). 

Zastúpenie na medzinárodnej súťaži a skladba panelu: Na každej súťaži musí byť min. 1 
rozhodca, 1 člen technického panelu a hlavný rozhodca s medzinárodnou kvalifikáciou. Inak 
pla_a všetky ISU pravidlá a požiadavky na zástupcov rozhodcov a panelov, zahrňujúce ale 
nelimitujúce vek aj pre rozhodcov s národnou kvalifikáciou. 

Povinné tance 

Rozjazdka: 3 min.; prvých 30sek bez hudby a potom nasleduje 6.skladba z ISU play listu pre daný tanec, 
ktorá sa opakuje po zostávajúcu dĺžku 2:30 

Počet párov na ľade: 6 

Všetky podkategórie žiactva môžu jazdiť na vlastnú hudbu, alebo si môžu vybrať zo skladieb 1-5 z ISU 
play listu pre daný tanec. Ich hudba im bude prehraná na oficiálnych tréningoch pred pretekom. 
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Všeobecné pravidlá pre kategóriu žiactva: 

Technický panel iden_fikuje sekvenciu/sekciu povinného tanca ako Basic Level ak bolo zajazdených 50% 
sekvencie/sekcie oboma partnermi. L1 je splnený ak obaja partneri zajazdia 75% sekvencie/sekcie krokov 
(ráta sa počet plne zajazdených krokov z celkového počtu krokov v sekvencii/sekcii) 

➢ Basic novices - obaja nedosiahli vek 13 

Povinné tance: - 2 vylosované povinné tance pred súťažou zo skupiny č.1 pre sezónu 2022/23 

Bez hodnotených Key points – max L1 + rozhodcovia udeľujú GOE 

Faktor prenásobenia celkového hodnotenia: 0,5 

Group 1: Swing Dance, Willow Waltz a Tango Fiesta   

Group 2: 14 krok, Willow Waltz a Tango Canasta  
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➢ Intermediate novices – obaja nedosiahli vek 15 

Povinné tance -  pred pretekom vylosovaná jedna skupina z dvoch predpísaných pre sezónu Group 1 a 2. 
(Pre sezónu 2023/24 Group 3 a 4).  

Jazdia sa oba povinné tance zo skupiny v predpísaných krokoch a počte kresieb. 

Key points max L2 

Predpísané skupiny – Group 1 a 2 

Group 1: Rocker/Zvratový Foxtrot and Americký Valčík 

Group 2: 14 krok and Tango  

Group 3: Foxtrot a Európsky valčík 

Group 4: Kilian a Starlight valčík 
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➢ Advanced novices – obaja dosiahli min. vek 10 a u dievčat nedosiahli vek 15/chlapci 
nedosiahli vek 17 

V sezóne 2021/22 sú predpísané dva povinné tance a jazdia sa na súťaži oba v predpísanom počte 
kresieb. 

Key points max L3 

Westministerský valčík a Argenknske tango 

(pre sezónu 2023/24 Starlight a Paso Doble) 
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Povinný tanec/požadovaný počet sekvencií/požiadavky na hudobný doprovod/ kresba/Hodnotené 
komponenty/rozjazdka 

 

Počet požadovaných kresieb a min. požiadavky na počet krokov pri hodnotení technickým panelom – 
Povinné tance: 
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- Zmena hrany ako príprava na ďalší krok je povolená v dĺžke 1 doby 

Cross roll vpred/vzad: Plynulý pohyb voľnej nohy ako rolovanie okolo nohy idúcej plynulo na nasledujúcu 
vonkajšiu hranu. V tom istom čase dochádza k prenosu váhy z jedného vonkajšieho oblúka do 
následného vonkajšieho oblúka čo vytvára pohyb – rolovania. 

Pre cross rolly plaC, že voľná noha pri pohybe míňa nohu idúcu vpredu/vzadu a je umiestňovaná na ľad 
pred/za nohou idúcou. Nie je požiadavkou, aby noha na ktorú je prenášaná váha a na ktorú je 
našľapované bola na ľad umiestnená na vonkajšiu hranu. 

Poznámka: Zmena hrany ako príprava na ďalší krok/odraz v max. dĺžke ½ doby je povolená.(Príklad 1AT – 
Key point 3,4; 2AT Key point 4) - Adv Novices 

Poznámka: Krok 23 AT je ľavá vonkajšia hrana ukončená predným Tw v smere hodinových ručičiek 
„Tweezle – v pohybe/ako pohyb“Tw1. Telo partnerky/ženy prevedie 1 plnú rotáciu, ale nie je povinné aby 
aj idúca noha vykonala 1 celú otočku, s následným nasadením na pravú prednú vonkajšiu hranu. 

Voľný tanec  

Všetky žiacke podkategórie - Rozjazdka: 3 minúty a max. 5 párov na ľade 

Dĺžka hudby: 

Basic: 2 min. +/- 10 sek 

Intermediate: 2:30 min. +/- 10 sek 

Advanced: 3 min +/- 10 sek 

Kroky Zdvíhačky
Ta n e č n á 
pirueta Tweezlový set

Choreo 
element

Basic 
Max L1 - - 1 1 

2 / ChoStSq +  1 
z: ChoLi,ChoSp, 
ChoTw, ChoSl 
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- V prípade Basic a Intermediate  - ak ChoStSq nie je jednou z prvých dvoch predvedených choreo elementov, 
automa_cky druhý predvedený choreo element získava No value. Ak je predvedená ChoStSq ako treC element 
– nie je iden_fikovaný. 

- Kontrolované dotýkanie ľadu akoukoľvek časťou tela je povolené v ChoSt len pre kategóriu Advanced Novices. 

- Pre ChoTw – druhý Tw predvedený aspoň jedným z partnerov s min. 2 otočkami a max. 3 kroky medzi prvým 
a druhým z Tw, pričom môžu byť predvedené na mieste, možu cestovať, alebo kombinácia oboch prípadov. 

- Tweezlový set – min. 2 tweezle spojené  max. 1 krokom, kde za krok považujeme aj prenesenie váhy z nohy na 
nohu v prípade že je korčuliar na oboch nohách alebo krok/prešľapnu_e na druhú nohu. Obraty/pohyby 
predvedené na jednej nohe sú považované za 1 krok. Sú hodnotené pre každého z páru samostatne. Medzi Tw 
nie je povolený kontakt. 

- Tanečná pirueta – Pirueta predvedená párom v akomkoľvek držaní. Je predvedená na mieste okolo spoločnej 
osi na jednej nohe alebo so zmenou nohy/nôh jedným alebo oboma partnermi. 

- Dotýkanie ľadu nie je povolené – okrem ChoSl a ChoStSq(len Advanced Novices) 

- Krátka zdvíhaná figúra/zdvíhačka – StL Li, Cu Li, Ro Li, Sta Li 

- Kresba krokovej pasáže musí dodržiavať integritu zvolenej kresby. 

Hodnotené komponenty: 

 Basic Novices Intermediate Novices Advanced Novices 

 

Intermediate 
Max L2 -

Max 1 krátka 
do 7 sekúnd

1 1
2 / ChoStSq +  1 
z: ChoLi,ChoSp, 
ChoTw, ChoSl

Advanced 
Max L3

1 kroková pasáž „B“ 
Priamka/oblúk; v 

držaní

Max 1 krátka 
do 7 sekúnd

1 1 
2 / z: ChoStSq, 
ChoLi,ChoSp, 
ChoTw, ChoSl
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------------------------------------------------------- 

JUNIORI / SENIORI 

Upresnenie k hudbe – Tanec v predpísanom rytme/Rythm dance: 

Juniori: 
Kombináciu aspoň 2 rytmov z nasledujúcich: Tango + aspoň 1 z nasledujúcich rytmov: Paso doble, 
Flamenco, Španielsky valčík, Fandango, Bolero, Jota, Sevillanas, Milonga 
ArgenCnske tango musí byť zajazdené v rytme tanga – 24 4-dobových taktov /min.(96 dôb /min.) 

Seniori: 
Tance la_nského štýlu/rytmov – kombinácia aspoň 2 rôznych tanečných štýlov/rytmov z nasledujúcich:  
Salsa, Bachata, Merengue, Mambo, Cha cha, Rumba, Samba 

Žiadna z vybraných hudieb nesmie vyjadrovať/používať agresívne a útočné slová. 

Dotýkanie sa ľadu nie je povolené. 
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Kresba musí dodržiavať jednotný smer okolo dlhej osi klziska. V prípade predvedenia slučiek v kresbe 
toto nie je považované za zmenu smeru. Prekročenie dlhej osi počas krokovej pasáže nie je poavžované 
za zmenu smeru alebo nedodržanie pravidiel. 

 

 

Predpísané prvky Tanca v predpísanom rytme/Rythm dance: 

Juniori a Seniori 

➢ 1 Krátka zdvíhaná figúra – StL Li, Cu Li, Ro Li, Sta Li 
19
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➢ 1 Kroková pasáž v držaní/ alebo bez držania alebo kombinácia oboch (Štýl/Typ „B“) – po priamke/ 
stredová alebo diagonálna, jazdená na iný hudobný doprovod/štýl ako u juniorov PD a u seniorov 
PSt a hodnotená separátne pre každého z partnerov 

- počas krokovej pasáže je povolené  

▪ separácia partnerov v max. vzdialenos_ dĺžky 2 paží a menej ako 5 sek. 

▪ 1 zastavenie do 5 sek. (bude započítavané ako povolené zastavenie počas RD) 

- Počas krokovej pasáže nie je povolené 

▪ Pohyb v opačnom smere/ návrat v kresbe 

▪ Vytváranie slučiek v kresbe 

▪ Držanie na dlhú ruku/ ruka v ruke s plným na_ahnuCm paží 

➢ 1 Tweezlový sekvenčný set – predvedený oboma partnermi naraz a hodnotený separátne pre 
každého z partnerov s max. 1 krokom medzi Tw v sete a bez dotyku 

-------------------------------------- 

+ Seniori:  

➢ PSt – čiastočná tanečná kroková sekvencia a ChRS 

PSt: hodnotená 1 levelom spoločne pre oboch partnerov – typ/štýl D 

- Jazdená v inom rytme ako kroková pasáž štýl B 

- Začínajúca zastavením na krátkej osi na akejkoľvek strane ľadovej plochy a ukončená na krátkej 
osi opačnej strany ľadovej plochy 

- Predvedená v držaní, aj počas zmien držaní. Povolené prerušenie držania je len počas 
predvedenia Tw 

- Technické požiadavky na PSt 

▪ Každý z partnerov musí predviesť dva rôzne obraty z nasledujúcich: Zvrat, 
Pro_zvrat, Choctaw, Vonkajší mohawk (napr. Žena predvedie Zvrat a choctaw 
a muž pro_zvrat a vonkajší mohawk) 

▪ Obraty nesmú byť predvedené v rovnakom čase. Ak sa tak stane, ani jeden 
z obratov nebude započítaný do splnenia Levelu 

▪ Len prvé predvedenie obratu bude započítané/nezapočítané do stanovenia 
levelu. Opakované predvedenie obratu sa nebude počítať. 

- Nepovolené počas PSt 

▪ Zastavenie – len ako začiatok PSt 
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▪ Návrat v kresbe 

▪ Separácia okrem Tw 

▪ Držanie na dlhú ruku s plným na_ahnuCm paží 

➢ ChRS: choreografická rytmická sekvencia – hodnotená ako choreografický element 

- Kresba ako ChStSq 

- V držaní s povolením držania na dlhú ruku  s plným na_ahnuCm paží 

- Povolený návrat v kresbe/retrogressia 

- Povolené slučky v kresbe 

- Separácia povolená na max. vzdialenosť 2 dĺžok paží a nie dlhšie ako 2 hudobné takty 

- Povolené zastavenie (nebude započítavané do celkového počtu zastavení) 

------------------------------------------ 

+ Juniori - ArgenCnske Tango 

➢ 2 sekcie AT: môžu byť jazdené v akomkoľvek poradí, za sebou alebo oddelene a musia byť 
predvedené každá na inej strane ľadovej plochy. 1AT – musí začínať naľavo od rozhodcov a 2AT 
napravo od rozhodcov. 

1AT: Kroky 1 - 18 

2AT: Kroky 19 – 31 

Povolené sú rôzne variácie tanečných držaní. Prekročenie dlhej osi je možné počas krokov 13 – 15. 

Obe sekvencie/kresby povinného tanca musia byť zajazdené do rovnakého štýlu a na hudobný doprovod 
Tanga. 
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Cross roll vpred/vzad: Plynulý pohyb voľnej nohy ako rolovanie okolo nohy idúcej plynulo na nasledujúcu 
vonkajšiu hranu. V tom istom čase dochádza k prenosu váhy z jedného vonkajšieho oblúka do 
následného vonkajšieho oblúka čo vytvára pohyb – rolovania. 

Pre cross rolly plaC, že voľná noha pri pohybe míňa nohu idúcu vpredu/vzadu a je umiestňovaná na ľad 
pred/za nohou idúcou. Nie je požiadavkou, aby noha na ktorú je prenášaná váha a na ktorú je 
našľapované bola na ľad umiestnená na vonkajšiu hranu. 

Poznámka: Zmena hrany ako príprava na ďalší krok/odraz v max. dĺžke ½ doby je povolená.(Príklad 1AT – 
Key point 3,4; 2AT Key point 4) -Adv Novices 

Poznámka: Krok 23 AT je ľavá vonkajšia hrana ukončená predným Tw v smere hodinových ručičiek 
„Tweezle – v pohybe/ako pohyb“Tw1. Telo partnerky/ženy prevedie 1 plnú rotáciu, ale nie je povinné aby 
aj idúca noha vykonala 1 celú otočku, s následným nasadením na pravú prednú vonkajšiu hranu. 

Voľný tanec/Free dance - prvky dobre vyváženého voľného tanca 

Rozjazdka: 6 min. max 5 párov na ľade 

Juniori: 3:30 min. +/- 10 sek 

Seniori: 4 min. +/- 10 sek 

Hudobný doprovod v rovnakom tempe/rytme nesmie byť dlhší ako 75% dĺžky jazdy. Musí mať 
počuteľný rytmus a melódiu alebo len počuteľný rytmus samostatne. Melódia bez počuteľného 
rytmu nie je povolená, ale môže byť volkálna. Hudba bez počuteľného rytmu môže tvoriť 10s na 
začiatku alebo konci jazdy, 
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Kroky „B“ 
po 

priamke/
oblúku v 

držaní

Tweezlový 
set (2-4 
kroky 

medzi 1. 
a 2. Tw + 
držanie)

Zdvíhačky
Tanečná 
Pirueta

Kroky na 
1 nohe 
b e z 
držania

Choreo 
elementy

Juniori 1 1

2 k r á t k e 
z d v í h a č k y 
alebo 1 dlhá/
kombinovan
á

1 1 2

Seniori 1 1

3 k r á t k e 
z d v í h a č k y 
alebo 1 dlhá/
kombinovan
á +  1 krátka

1 1 3
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Špecifikácie elementov: 

➢ Zdvíhaná figúra: 

Juniori: 2 krátke do 7s. alebo 1 dlhá/kombinovaná do 12s 

- Ťažká pozícia alebo zmena pozície u zdvíhaného partnera musí byť iná ako 
predvedená v rovnakom type zdvíhanej figúry v RD. V prípade že bude použitá 
rovnaká ťažká pozícia alebo zmena pozície v rovnakom type zdvíhanej figúry 
bude považovaná za jednoduchú a neovplyvní možné zvýšenie levelu. 

Seniori: 3 krátke zdvíhané figúry alebo 1 dlhá a 1 krátka zdvíhaná figúra 

➢ Tanečná pirueta: 

Jedna tanečná pirueta so alebo bez zmeny nohy vykonaná oboma alebo jedným 
z partnerov 

➢ Kroková pasáž – typu B po priamke alebo krivke 

Je hodnotená levelom samostatne pre každého z partnerov 

Kresba počas celého predvedenia musí dodržiavať zvolený tvar, resp. základný tvar 
(priamka, kruh a  pod.) 

- Jeden návrat v kresbe povolený 

- Nepovolené: zastavenie, slučka v kresbe, držanie ruka v ruke a s plným 
na_ahnuCm paží, separácia na viac ako 2násobok vzdialenos_ dĺžky paží 

➢ Kroky na jednej nohe – bez držania 

Sú hodnotené levelom samostatne pre každého z partnerov. 

Ob_ažne obraty musia začínať prvým obratom prevedeným oboma partnermi naraz. 
Ostatné obraty už nemusia byť predvedené naraz. 
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➢ 1 set Synchronizovaných tweezlov 

1. A 2. tweezel spojený min. 2 a max. 4 krokmi, pričom sa musia aspoň dotknúť počas 
spojovacích krokov. 

➢ Choreo elementy – pravidlá ako v predchádzajúcej sezóne s doplnením 

Juniori: 2 rôzne z  

Seniori: 3 rôzne z 

- Choreo zdvíhaná figúra 

- Choreo pirueta 

- Choreo asistovaný skok – aspoň 3 plynulo za sebou predvedené skoky 
s asistenciou kdekoľvek v programe. Musia byť splnené nasledovné podmienky: 

▪ 3 v rade ale nemusia byť rovnaké 

▪ Nesmú mať viac ako 1 rotáciu u asistujúceho partnera 

▪ Menej ako 3 sekundy mimo ľadu pre asistovaného partnera 

▪ Nie viac ako 3 kroky medzi asistovanými skokmi 

▪ Obaja z partnerov môžu predvádzať asistované skoky 

- Choreo Tweezlový pohyb 

▪ Aspoň jeden z partnerov musí predviesť druhý tzweezle s max. 3 krokmi 
po prvom predvedenom tweezlovom pohybe 

- Choreo skĺznu_e/šmýkanie 

- Choreo kroky – okolo krátkej osi 10m na obe strany 

▪ Dotýkanie ľadu ako kontrolovaný pohyb je povolené 

▪ Max. vzdialenosť medzi partnermi 4m/ 4 paže 
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