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               Vnútorný predpis č. 2/2022 

09.10.2022 
Nahrádza vnútorný predpis SKrZ č. /2021 z 01.12.2021 

Zásady postupu pretekárov na Majstrovstvá Slovenska (M SR)  
v krasokorčuľovaní 2022/2023 

1. V sezóne 2022/2023 sa uskutočnia spoločné, medzinárodné majstrovstvá Slovenska v 
krasokorčuľovaní pre kategóriu seniorov s Českým krasokorčuliarskym zväzom, Poľským a 
Maďarským krasokorčuliarskym zväzom. 

2. Každý pretekár, ktorý postúpi na M SR v kategórii nádeje 7-10, mladšie nádeje chlapci, staršie 
nádeje chlapci, mladšie žiactvo, staršie žiactvo, juniori a juniorky sa zúčastní na M SR na 
náklady SKrZ (okrem cestovných náhrad) maximálne v jednej kategórii. Výnimkou sú 
pretekári SKrZ so splneným reprezentačným kritériom A alebo B. 

3. Redukovaný rebríček SP, ako postup na M SR, je tvorený zo súčtu najvyššieho dosiahnutého 
celkového skóre (TSS) každého pretekára v danej kategórii maximálne na troch súťažiach. 
Pretekár sa musí zúčastniť minimálne 3 pretekov SP pred konaním M-SR (dievčatá aj chlapci 
vo všetkých kategóriách okrem juniorov/junioriek) 

4. Posledné započítavané (nominačné) preteky do súčtu technického skóre určí vopred TK 
(najneskôr druhý víkend pred konaním M SR). 

5. Výkonnostné testy ako nominačné kritérium postupu upravuje Smernica pre plnenie testov 
výkonnosti. 

6. V prípade neúčasti postupujúceho pretekára na M-SR v rámci redukovaného rebríčka (choroba 
a i.) treba štvrtka 16.03.2023 do 12:00 oznámiť skutočnosť TK a TMK. Následne má právo 
účasti na M-SR ďalší pretekár redukovaného rebríčka ako náhradník (so splneným testom 
výkonnosti a absolvovaním minimálne 3 pretekov SP podľa b.3 a b.5). 

7. M SR – seniori, seniorky 

Pre nomináciu musia byť splnené všetky podmienky schválené VV v nominačných kritériách 
na 4 Nationals. 
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8. M SR – juniori, juniorky 

1. Maximálny počet nominovaných pretekárov na MSR v juniorských kategóriách je 
12 juniorov a 12 junioriek. 

2. Pre nomináciu na M SR musia byť splnené všetky nasledovné podmienky: 
a) Vek podľa pravidiel ISU. 
b) Splnený minimálne výkonnostný test č. 2 na min 80% . 

c) Pretekár sa musí zúčastniť minimálne dvoch pretekov SP pred konaním M SR. 
Pretekári, ktorí majú splnené reprezentačné kritériá A, B z minulej (2021/2022) alebo 
aktuálnej sezóny (2022/2023)  majú právo zúčastniť sa M SR bez povinnej účasti na 
pretekoch SP. V tomto prípade musia pretekári poslať záväznú prihlášku na MSR 
Výkonnému výboru SKrZ (v kópii TMK) minimálne 3 týždne pred termínom konania 
M SR. 

d) V prípade štartu pretekára podľa podmienky 7.2. d) zostáva maximálny počet 
štartujúcich zachovaný, a podľa redukovaného rebríčka štartuje o adekvátny počet 
pretekárov menej.  

2. Odchylne od bodu 7.2. je možná nominácia na M SR v kategórii juniori/juniorky na vlastné 
náklady za splnenia nasledovných podmienok: 
a) Vek podľa pravidiel ISU 
b) Splnený test výkonnosti č. 2 na min 80% 
c) Pretekár sa musí zúčastniť na minimálne jednej súťaži SP pred konaním M SR 
d) Žiadosť o nomináciu musí byť zaslaná na sekretariát SKrZ najneskôr dva dni po 

posledných nominačných pretekoch s úhradou poplatku v zmysle platného Sadzobníka 
poplatkov SKrZ na účet SKrZ. K žiadosti sa vyjadrí TMK a schváli/neschváli Výkonný 
výbor SkrZ.  

e) Minimálne požadované technické skóre pre KP je 15 bodov a pre VJ 20 bodov. 

3. Športové dvojice 
a) Vek podľa pravidiel ISU 
b) Účasť na min. 2 súťažiach SP alebo kalendára ISU 

4. Tanečné páry 
a) Vek podľa pravidiel ISU 
b) Účasť na min. 2 súťažiach SP alebo kalendára ISU 

8. M SR – starší žiaci, staršie žiačky 

1. Maximálny počet nominovaných pretekárov na MSR v kategóriách staršieho žiactva je 14 
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starších žiakov a 14 starších žiačok. 

2. Pre nomináciu na M SR musia byť splnené všetky nasledovné podmienky: 
a) Vek podľa pravidiel ISU pre kategóriu Advanced Novice 
b) Splnený minimálne výkonnostný test č. 3  na min. 80% 

3. Odchylne od bodu 8.2. je možná nominácia na M SR v kategóriách staršieho žiactva na 
vlastné náklady za splnenia všetkých nasledovných podmienok: 

a) Vek podľa pravidiel ISU pre kategóriu Advanced Novice  
b) Splnený minimálne výkonnostný test č. 3  na min 80%. 
c) Pretekár sa musí zúčastniť na minimálne jednom preteku SP pred konaním M SR.  
d) Žiadosť o nomináciu musí byť zaslaná na sekretariát SKrZ najneskôr dva dni po 

posledných nominačných pretekoch s úhradou poplatku v zmysle platného Sadzobníka 
poplatkov SKrZ na účet SKrZ. K žiadosti sa vyjadrí TMK a schváli/neschváli 
Výkonný výbor SkrZ. 

5. Športové dvojice 
a) Vek podľa pravidiel ISU 
b) Účasť na min. 1 súťaži SP alebo kalendára ISU 

6. Tanečné páry 
a) Vek podľa pravidiel ISU 
b) Účasť na min. 1 súťaži SP alebo kalendára ISU 

9. M SR – mladší žiaci, mladšie žiačky 

1. Maximálny počet nominovaných pretekárov na MSR v kategóriách mladšieho žiactva je 
14 mladších žiakov a 14 mladších žiačok. 

2. Pre nomináciu na M SR musia byť splnené všetky nasledovné podmienky: 
a) Vek podľa Súťažného poriadku SKrZ, Hlavy III 
b) Splnený výkonnostný test č. 4 (pre mladšie žiactvo) na min. 80% 

7. Športové dvojice 
a) Vek podľa pravidiel ISU 
b) Účasť na min. 1 súťaži SP alebo kalendára ISU 

8. Tanečné páry 
a) Vek podľa pravidiel ISU 
b) Účasť na min. 1 súťaži SP alebo kalendára ISU 
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10.M SR– staršie nádeje chlapci / nádeje dievčatá 9 a 10 

1. Maximálny počet nominovaných pretekárov na MSR je v každej kategórii 14 pretekárov. 
2. Pre nomináciu na M SR musia byť jednotlivo pre každú kategóriu splnené všetky 

nasledovné podmienky: 
a) Vek podľa Súťažného poriadku SKrZ, Hlavy III 
b) Splnený minimálne výkonnostný test č. 6  na min 80% pre nádeje dievčatá 

a chlapcov 9 nar. po 1.7.2013 
c) Splnený minimálne výkonnostný test č. 5  na min 80% pre nádeje dievčatá 

a chlapcov 10 nar. do 30.6.2013 

11. M SR– mlašie nádeje chlapci / nádeje dievčatá 7 a 8 

1. Maximálny  počet nominovaných pretekárov na MSR je v každej kategórii 14 
pretekárov. 

2. Pre nomináciu na M SR musia byť jednotlivo pre každú kategóriu splnené všetky 
nasledovné podmienky: 
a) Vek podľa Súťažného poriadku SKrZ, Hlavy III 
b) Splnený minimálne výkonnostný test č. 8 na 80 % pre nádeje dievčatá a chlapcov 

7 nar. po 1.7.2015 
c) Splnený minimálne výkonnostný test č. 7 na 80 % pre nádeje dievčatá a chlapcov 

8 nar. do 30.6.2015 

Vypracovali:  členovia TMK      Ing. Jozef Beständig 
Schválené: VV SKrZ            predseda SKrZ 
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