Základní nominační požadavky pro sezónu 2017/2018

NOMINAČNÍ KRITÉRIA PRO ŠAMPIONÁTY ISU 2018
Vzhledem k blížícímu se MMČR 2018, prodiskutovalo P ČKS návrh TMK a stanovuje
kritéria pro nominace na ISU šampionáty 2018 takto:
1) ME a MS 2018
- Splnění základních nominačních požadavků ISU pro účast na příslušném šampionátu
ISU (tj. splnění „TES min.“)
- Nominace na šampionáty bude dále realizována:
U kategorie mužů:
a) vzhledem k průběžným výsledkům a opakovanému plnění kritérií bude
prioritně nominován Michal Březina
b) o nominaci druhého seniora na ME a náhradníků rozhodne TMK na základě výkonu
předvedeného na MMČR 2018 a na mezinárodních soutěžích v seniorské kategorii
absolvovaných v této sezóně.
U kategorie žen a tanečních párů:
a) o nominaci ženy a tanečního páru rozhodne TMK na základě výkonu předvedeného
na MMČR 2018 a na mezinárodních soutěžích v seniorské kategorii absolvovaných
v této sezóně.
U kategorie sportovních dvojic:
Vzhledem ke zranění a nepředpokládané účasti páru Anna Dušková – Martin Bidař na
MMČR 2018, bude pár nominován automaticky na oba šampionáty ISU. Jejich účast
bude vycházet z reálného stavu přípravy, rozhodnutí lékařů a trenérky.

2) MSJ 2018
- Splnění základních nominačních požadavků ISU pro účast na příslušném šampionátu
ISU (tj. splnění „TES min.“)
-

Nominace na šampionát bude vycházet u všech kategorií z umístění na MČR juniorů
2018 (kvóty pro muže, ženy a sportovní dvojice – max. 1 místo, pro taneční páry –
max. 2 místa), současně budou zohledněny průběžné výsledky a bodový zisk
(především TES) na mezinárodních soutěžích v juniorské kategorii absolvovaných
mezi prověrkami výkonnosti a MČR J.

Pro jednání členů TMK ČKS přítomných na republikových šampionátech, kteří navrhnou P
ČKS nominace na jednotlivé šampionáty ISU, bude připraven přehled výsledků a bodových
zisků závodníků z dílčích mezinárodních soutěží jak v seniorské, tak i juniorské kategorii.
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ZÁKLADNÍ NOMINAČNÍ POŽADAVKY PRO ŠAMPIONÁTY
ISU V SEZÓNĚ 2017 / 2018
Podle Communicationu 2017 ISU upravilo výši požadovaného bodového zisku ve známce za
technické elementy (TES) pro účast na šampionátech ISU (ME, MS, MSJ) 2018 takto:
ME 2016:
muži

KP 25,00

VJ 45,00

ženy

KP 20,00

VJ 36,00

SD

KP 20,00

VJ 36,00

TP

KT 19,00

VT 29,00

MSJ 2016:
muži

KP 20,00

VJ 42,00

ženy

KP 20,00

VJ 35,00

SD

KP 20,00

VJ 30,00

TP

KT 18,00

VT 28,00

MS 2016:
muži

KP 34,00

VJ 64,00

ženy

KP 27,00

VJ 47,00

SD

KP 25,00

VJ 43,00

TP

KT 29,00

VT 39,00

Bez dosažení výše uvedených bodů získaných na mezinárodní soutěži z kalendáře ISU není
možné se šampionátu zúčastnit. ři splnění dalších kritérií.
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SYNCHRONIZOVANÉ BRUSLENÍ
Tato kategorie není zařazena jako „olympijská“, a jako taková nemá stanovený minimální
bodový zisk pro účast na MS a/nebo MSJ.
Vzhledem k minimálnímu počtu skupin, které o účast usilují, doporučuje TMK určit jako
kritéria:
1) Kategorie seniorů
Účast na M ČR příslušné kategorie a dále účast v min. dvou soutěžích, z nichž alespoň
jedna bude mezinárodní soutěž z kalendáře ISU a alespoň jednou dosáhne
minimálního celkového zisku 100 bodů.
2) Kategorie juniorů
Účast na M ČR příslušné kategorie a dále účast v min. dvou soutěžích, z nichž alespoň
jedna bude mezinárodní soutěž z kalendáře ISU a alespoň jednou dosáhne
minimálního celkového zisku 90 bodů.
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