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ZÁKLADNÍ NOMINAČNÍ POŢADAVKY PRO ŠAMPIONÁTY 

ISU a ZOH V SEZÓNĚ 2013 / 2014 
 

Podle Communicationu 1797 ISU upravilo výši poţadovaného bodového zisku ve známce za 

technické elementy (TES) pro účast na šampionátech ISU (ME, MS, MSJ) a ZOH 2014 takto: 

 

ME 2014:  

muţi  KP 25,00  VJ 45,00  

ţeny  KP 20,00  VJ 36,00  

SD KP 20,00  VJ 36,00  

TP KT 18,00  VT 28,00  

 

ZOH 2014:  

muţi  KP 25,00  VJ 45,00  

ţeny  KP 20,00  VJ 36,00  

SD KP 20,00  VJ 36,00  

TP KT 18,00  VT 28,00  

 

MSJ 2014:  

muţi  KP 20,00  VJ 40,00  

ţeny  KP 20,00  VJ 35,00  

SD KP 20,00  VJ 30,00  

TP KT 18,00  VT 28,00  

 

MS 2014:  

muţi  KP 34,00  VJ 63,00  

ţeny  KP 26,00  VJ 46,00  

SD KP 24,00  VJ 41,00  

TP KT 28,00  VT 38,00  

 

Bez těchto bodů, získaných na mezinárodní soutěţi ze seznamu soutěţí ISU, není moţné se 

šampionátu / ZOH zúčastnit, ani při splnění dalších kritérií. 
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ZÁKLADNÍ NOMINAČNÍ POŢADAVKY PRO ISU JGP 2013       
 

Juniorky:   

Základní kritérium:  KP: úspěšně předvedený minimálně 1 trojitý skok a 2A 

VJ úspěšně předvedené minimálně 1 trojitý skok a 2A 

úspěšně předvedená minimálně 1 kombinace skoků 

                                     skládající se z minimálně dvou minimálně dvojitých skoků 

KP i VJ: minimálně jeden z prvků musí být úrovně obtíţnosti L2 

a minimálně jeden z prvků musí být úrovně obtíţnosti L3 

 

Junioři:  

Základní kritérium:  KP: úspěšně předvedený minimálně 1 trojitý skok a 2A 

    VJ: úspěšně předvedené minimálně 2 různé trojité skoky a 2A 

úspěšně předvedená minimálně 1 kombinace skoků 

                                     skládající se z minimálně dvou minimálně dvojitých skoků 

    KP i VJ: minimálně jeden z prvků musí být úrovně obtíţnosti  

L2 a minimálně jeden z prvků musí být úrovně obtíţnosti L3   

 

Junioři SD: 

Základní kritérium:  KP: úspěšně předvedený sólový 2F nebo 2A, úspěšně 

předvedený 2STh nebo 3STh , Li minimálně L1, Tw min. L1 

 VJ: úspěšně předvedený 2 nebo 3 sólový skok, úspěšně 

předvedený 2Th nebo 3Th, 2xLi minimálně L1, Tw min. L1 

KP i VJ: minimálně jeden z prvků musí být úrovně obtíţnosti L2 

a minimálně jeden z prvků musí být úrovně obtíţnosti L3 

 

Junioři TP: 

Základní kritérium:  KT: minimálně 1xL3, 3xL2 

    VT: minimálně 1xL4, 2xL3, 3xL2 

 

 

úspěšně předvedený prvek = uznaný s uvedenou rotací (tzn. neponíţený) nebo úrovní 

obtíţnosti a předvedený bez pádu 

 

Kritéria KP i VJ musí být splněna na prověrkách výkonnosti 2013. 

 

Mistři ČR v juniorských kategoriích pro rok 2013 (junior Petr Coufal a juniorka Elizaveta 

Ukolova) se mohou zúčastnit dvou soutěţí J GP, pokud při prověrkách výkonnosti 2013 

splní základní nominační poţadavky pro účast v soutěţích J GP. 

O obsazení ostatních míst rozhodne P ČKS na základě výkonů předvedených sportovci 

při prověrkách výkonnosti a s ohledem na umístění sportovců při M ČR 2013 juniorů. 

Seniorky juniorského věku, které se zúčastní prověrek výkonnosti v seniorské kategorii, 

mohou v rámci předvedených seniorských programů plnit i základní nominační 

poţadavky pro soutěţe JGP 2013. 
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ZÁKLADNÍ NOMINAČNÍ POŢADAVKY PRO  

DODATEČNOU KVALIFIKACI ZOH, NEBELHORN TROPHY 
 

 

Seniorky: 

Základní kritérium:  KP: úspěšně předvedené minimálně 2 různé trojité skoky a 2A  

VJ: úspěšně předvedené minimálně 2 různé trojité skoky a 2A 

úspěšně předvedená minimálně 1 kombinace skoků 

                                      skládající se z minimálně dvou minimálně dvojitých skoků 

KP i VJ: minimálně jeden z prvků musí být úrovně obtíţnosti                                         

L2 a minimálně jeden z prvků musí být úrovně obtíţnosti L3   

     

Senioři TP:  

Základní kritérium: KT: minimálně 1xL4, 2xL3, 1xL2 

    VT: minimálně 3xL4, 2xL3, 2xL2 

 

úspěšně předvedený prvek = uznaný s uvedenou rotací (tzn. neponíţený) nebo úrovní 

obtíţnosti a předvedený bez pádu 

 

 

Sportovkyně / taneční páry, které se chtějí ucházet o účast v dodatečné kvalifikaci na 

ZOH, musí předvést při prověrkách výkonnosti oba seniorské programy (krátký program 

/ krátký tanec a volnou jízdu / volný tanec). Dodatečné kvalifikace ZOH se následně 

zúčastní sportovkyně / taneční pár, která / který splní základní nominační poţadavky 

pro účast v dodatečné kvalifikaci ZOH 2014.  

Pokud poţadavky splní více neţ jedna sportovkyně / více neţ jeden taneční pár, bude o 

účastnících kvalifikační soutěţe ZOH 2014 rozhodovat vyšší součet bodových hodnot 

získaných sportovkyní / tanečním párem za předvedené prvky (TES) v krátkém programu 

/ krátkém tanci a volné jízdě / volném tanci v rámci prověrek výkonnosti. 
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Motivační příspěvky pro prověrky výkonnosti 2013 

(počítá se zvlášť pro KP a VJ): 

 

Muţi J/S 

 

1x úspěšně předvedený čtverný skok    7000,- 

1x úspěšně předvedený 3A      5000,- 

1x úspěšně předvedený třetí/čtvrtý rozdílný trojitý skok  1000,- 

1x úspěšně předvedený čtvrtý/pátý rozdílný trojitý skok  1000,- 

1x úspěšně předvedený pátý rozdílný trojitý skok   2000,- 

 

 

Ţeny J/S 

 

1x úspěšně předvedený druhý/třetí rozdílný trojitý skok  2000,- 

1x úspěšně předvedený třetí/čtvrtý rozdílný trojitý skok  3000,- 

1x úspěšně předvedený čtvrtý/pátý rozdílný trojitý skok  3000,- 

1x úspěšně předvedený pátý/šestý rozdílný trojitý skok  4000,- 

 

Taneční páry J/S 

V kategorii tanečních párů získá pár za kaţdý stupeň obtíţnosti navíc motivační příspěvek 

1000,- Kč  (přičemţ konečný součet stupňů obtíţnosti nesmí být menší neţ základ). 

 

Základ součtu stupňů obtíţnosti pro taneční páry: 

 

TP junioři  KT: 11   VT: 19 

TP senioři  KT: 13   VT: 23 

 

Sportovní dvojice J/S 

 

1x úspěšně předvedený 3LzTw      7000,- 

1x úspěšně předvedený 3FTh nebo 3LzTh      5000,- 

1x úspěšně předvedený druhý rozdílný trojitý odhozený skok (VJ)  1000,- 

1x úspěšně předvedený sólový trojitý skok (oba partneři)   1000,- 

 

V kategorii sportovních dvojic získá dvojice dále za kaţdý stupeň obtíţnosti navíc motivační 

příspěvek 1000,- Kč (přičemţ konečný součet stupňů obtíţnosti nesmí být menší neţ 

základ). 

 

Základ součtu stupňů obtíţnosti pro sportovní dvojice: 

 

SD junioři  KP: 8   VJ: 10 

SD senioři  KP: 8   VJ: 11 

 


