
1

ZÁKLADNÍ NOMINAČNÍ POŽADAVKY 2010 / 2011ZÁKLADNÍ NOMINAČNÍ POŽADAVKY 2010 / 2011ZÁKLADNÍ NOMINAČNÍ POŽADAVKY 2010 / 2011ZÁKLADNÍ NOMINAČNÍ POŽADAVKY 2010 / 2011

Juniorky (platné pro šampionáty ISU, JGP, EYOF): Juniorky (platné pro šampionáty ISU, JGP, EYOF): Juniorky (platné pro šampionáty ISU, JGP, EYOF): Juniorky (platné pro šampionáty ISU, JGP, EYOF): 
Základní kritérium: úspěšně předvedený minimálně 1 trojitý skok (KP i VJ)
                                        a úspěšně předvedený 2A (KP i VJ)

KP i VJ: minimálně jeden z prvků musí být úrovně obtížnosti 2
                                                   (=L2) a minimálně jeden z prvků musí být úrovně 
                                                   obtížnosti 3 (=L3)  

VJ: úspěšně předvedená minimálně 1 kombinace skoků
                                            skládající se z minimálně dvou minimálně dvojitých skoků

Junioři (platné pro šampionáty ISU, JGP, EYOF): Junioři (platné pro šampionáty ISU, JGP, EYOF): Junioři (platné pro šampionáty ISU, JGP, EYOF): Junioři (platné pro šampionáty ISU, JGP, EYOF): 
Základní kritérium: KP: úspěšně předvedený minimálně 1 trojitý skok a 2A

VJ: úspěšně předvedené minimálně 2 různé trojité skoky a 2A
KP i VJ: minimálně jeden z prvků musí být úrovně obtížnosti 2

                                                   (=L2) a minimálně jeden z prvků musí být úrovně 
             obtížnosti 3 (=L3)  
VJ: úspěšně předvedená minimálně 1 kombinace skoků

                                            skládající se z minimálně dvou minimálně dvojitých skoků

Junioři SD (platné pro šampionáty ISU, JGP):Junioři SD (platné pro šampionáty ISU, JGP):Junioři SD (platné pro šampionáty ISU, JGP):Junioři SD (platné pro šampionáty ISU, JGP):
Základní kritérium: KP: úspěšně předvedený dvojitý sólový skok dle pravidel, 

úspěšně předvedený 2Th nebo 3Th, Li min. L1, Tw min. L1
VJ: úspěšně předvedený dvojitý nebo trojitý sólový skok, 

úspěšně předvedený 2Th nebo 3Th, 2xLi minimálně L1, Tw 
minimálně L1

Junioři TP (plJunioři TP (plJunioři TP (plJunioři TP (platné pro šampionáty ISU, JGP):atné pro šampionáty ISU, JGP):atné pro šampionáty ISU, JGP):atné pro šampionáty ISU, JGP):
Základní kritérium: KT: minimálně 2xL3, 2 xL2, 1xL1

VT: minimálně 1xL4, 3xL3, 2xL2

Vzhledem kVzhledem kVzhledem kVzhledem k omezenému počtu kvótních míst vomezenému počtu kvótních míst vomezenému počtu kvótních míst vomezenému počtu kvótních míst v jednotlivých soutěžích juniorské jednotlivých soutěžích juniorské jednotlivých soutěžích juniorské jednotlivých soutěžích juniorské 
Grand Prix 2010/2011Grand Prix 2010/2011Grand Prix 2010/2011Grand Prix 2010/2011 (dále „JGP“) (dále „JGP“) (dále „JGP“) (dále „JGP“) pro kategori pro kategori pro kategori pro kategorie juniorů,e juniorů,e juniorů,e juniorů, j j j juniorek a kategorii taneční uniorek a kategorii taneční uniorek a kategorii taneční uniorek a kategorii taneční 
páry junioři, rozhodlo P ČKS, páry junioři, rozhodlo P ČKS, páry junioři, rozhodlo P ČKS, páry junioři, rozhodlo P ČKS, že mistři ČR vže mistři ČR vže mistři ČR vže mistři ČR v těchto kategoriích pro rok 2010 (Kristina těchto kategoriích pro rok 2010 (Kristina těchto kategoriích pro rok 2010 (Kristina těchto kategoriích pro rok 2010 (Kristina 
Kostková Kostková Kostková Kostková ---- juniorky, Gabriela Kubová / Dmitry Kiselev  juniorky, Gabriela Kubová / Dmitry Kiselev  juniorky, Gabriela Kubová / Dmitry Kiselev  juniorky, Gabriela Kubová / Dmitry Kiselev –––– TP junioři)* budou nominováni  TP junioři)* budou nominováni  TP junioři)* budou nominováni  TP junioři)* budou nominováni 
na dvě soutěže na dvě soutěže na dvě soutěže na dvě soutěže JGP (jednou zJGP (jednou zJGP (jednou zJGP (jednou z nich bude JGP vnich bude JGP vnich bude JGP vnich bude JGP v Ostravě)Ostravě)Ostravě)Ostravě), , , , a to va to va to va to v případě, že splní případě, že splní případě, že splní případě, že splní základní základní základní základní 
nominační nominační nominační nominační požadavkypožadavkypožadavkypožadavky.  .  .  .  

Ostatní sportovci/sportovkyně/páry, kteří/které také splní nominační kritéria, budou Ostatní sportovci/sportovkyně/páry, kteří/které také splní nominační kritéria, budou Ostatní sportovci/sportovkyně/páry, kteří/které také splní nominační kritéria, budou Ostatní sportovci/sportovkyně/páry, kteří/které také splní nominační kritéria, budou 
nejprve nominováni/nominovány na jednu soutěž nejprve nominováni/nominovány na jednu soutěž nejprve nominováni/nominovány na jednu soutěž nejprve nominováni/nominovány na jednu soutěž JGPJGPJGPJGP. Pokud i po přidělení všech míst . Pokud i po přidělení všech míst . Pokud i po přidělení všech míst . Pokud i po přidělení všech míst 
ještě budou zbývat neobsazená mještě budou zbývat neobsazená mještě budou zbývat neobsazená mještě budou zbývat neobsazená místa na poslední ísta na poslední ísta na poslední ísta na poslední JGPJGPJGPJGP v v v v Ostravě, budou tato obsazena Ostravě, budou tato obsazena Ostravě, budou tato obsazena Ostravě, budou tato obsazena 
sportovci/sportovkyněmi/páry, kteří/které na sportovci/sportovkyněmi/páry, kteří/které na sportovci/sportovkyněmi/páry, kteří/které na sportovci/sportovkyněmi/páry, kteří/které na předchozí soutěži JGP dosáhnou předchozí soutěži JGP dosáhnou předchozí soutěži JGP dosáhnou předchozí soutěži JGP dosáhnou 
nejvyššího součtu bodů za předvedené prvky vnejvyššího součtu bodů za předvedené prvky vnejvyššího součtu bodů za předvedené prvky vnejvyššího součtu bodů za předvedené prvky v krátkém programu/krátkém programu/krátkém programu/krátkém programu/krátkém krátkém krátkém krátkém tanci a volné tanci a volné tanci a volné tanci a volné 
jízdě/volném tanci (tedy součet TES KP + TESjízdě/volném tanci (tedy součet TES KP + TESjízdě/volném tanci (tedy součet TES KP + TESjízdě/volném tanci (tedy součet TES KP + TES VJ). Pokud budou mít dva sportovci/dvě  VJ). Pokud budou mít dva sportovci/dvě  VJ). Pokud budou mít dva sportovci/dvě  VJ). Pokud budou mít dva sportovci/dvě 



2

sportovkyně/dva taneční páry stejný součet bodů, rozhodne o přidělení místa celkový sportovkyně/dva taneční páry stejný součet bodů, rozhodne o přidělení místa celkový sportovkyně/dva taneční páry stejný součet bodů, rozhodne o přidělení místa celkový sportovkyně/dva taneční páry stejný součet bodů, rozhodne o přidělení místa celkový 
vyšší bodový zisk vvyšší bodový zisk vvyšší bodový zisk vvyšší bodový zisk v soutěži.soutěži.soutěži.soutěži.

VVVV kategorii juniorekkategorii juniorekkategorii juniorekkategorii juniorek se se se se o možnost nominace na soutěže JGP  o možnost nominace na soutěže JGP  o možnost nominace na soutěže JGP  o možnost nominace na soutěže JGP ucházíucházíucházíuchází více sportovkyň  více sportovkyň  více sportovkyň  více sportovkyň 
než je kvnež je kvnež je kvnež je kvóta účastnickýóta účastnickýóta účastnickýóta účastnickýcccch míst přidělených ČKSh míst přidělených ČKSh míst přidělených ČKSh míst přidělených ČKS. V. V. V. V případě,případě,případě,případě, že základní nominační  že základní nominační  že základní nominační  že základní nominační 
požadavky spožadavky spožadavky spožadavky spppplní více sportovkyň, rozhodne o přidělení místlní více sportovkyň, rozhodne o přidělení místlní více sportovkyň, rozhodne o přidělení místlní více sportovkyň, rozhodne o přidělení míst v v v v soutěžích JGPsoutěžích JGPsoutěžích JGPsoutěžích JGP P ČKS na  P ČKS na  P ČKS na  P ČKS na 
základě výsledků při MR 2010, výkonů při prověrkách výkonnosti a szákladě výsledků při MR 2010, výkonů při prověrkách výkonnosti a szákladě výsledků při MR 2010, výkonů při prověrkách výkonnosti a szákladě výsledků při MR 2010, výkonů při prověrkách výkonnosti a s ohledem na ohledem na ohledem na ohledem na 
doporučení TMK.doporučení TMK.doporučení TMK.doporučení TMK.

*Mist*Mist*Mist*Mistr ČR vr ČR vr ČR vr ČR v kategorii junioři, Petr Bidař, již nesplňuje věkkategorii junioři, Petr Bidař, již nesplňuje věkkategorii junioři, Petr Bidař, již nesplňuje věkkategorii junioři, Petr Bidař, již nesplňuje věkovouovouovouovou hranic hranic hranic hraniciiii ISU pro sólové  ISU pro sólové  ISU pro sólové  ISU pro sólové 
soutěže juniorů.soutěže juniorů.soutěže juniorů.soutěže juniorů.

Seniorky (Seniorky (Seniorky (Seniorky (platné platné platné platné pro šampionáty ISU):pro šampionáty ISU):pro šampionáty ISU):pro šampionáty ISU):
Základní kritérium: úspěšně předvedené minimálně 2 různé trojité skoky (KP i VJ) a 

úspěšně předvedený 2A (KP i VJ)
KP i VJ: minimálně jeden z prvků musí být úrovně obtížnosti 2

                                                   (=L2) a minimálně jeden z prvků musí být úrovně 
                                                   obtížnosti 3 (=L3)  

VJ: úspěšně předvedená minimálně 1 kombinace skoků
                                            skládající se z minimálně dvou minimálně dvojitých skoků

Senioři (Senioři (Senioři (Senioři (platné platné platné platné pro šampionáty ISU):pro šampionáty ISU):pro šampionáty ISU):pro šampionáty ISU):
Základní kritérium: úspěšně předvedené minimálně 2 různé trojité skoky (KP)

úspěšně předvedené minimálně 3 různé trojité skoky (VJ)
a úspěšně předvedený minimálně  2A (KP i VJ)
KP i VJ: minimálně jeden z prvků musí být úrovně obtížnosti 2

                                                   (=L2) a minimálně jeden z prvků musí být úrovně 
                                                   obtížnosti 3 (=L3)  

VJ: úspěšně předvedená minimálně 1 kombinace skoků
                                            skládající se z minimálně dvou minimálně dvojitých skoků

Senioři TP (Senioři TP (Senioři TP (Senioři TP (platné platné platné platné propropropro šampionáty ISU): šampionáty ISU): šampionáty ISU): šampionáty ISU):
Základní kritérium: KT: minimálně 1xL4, 2xL3, 1xL2, 1xL1

VT: minimálně 2xL4, 2xL3, 3xL2

- úspěšně předvedený prvekúspěšně předvedený prvekúspěšně předvedený prvekúspěšně předvedený prvek = uznaný s uvedenou rotací (tzn. neponížený) nebo úrovní 
obtížnosti a předvedený bez pádu
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Motivační příspěvky Motivační příspěvky Motivační příspěvky Motivační příspěvky pro prověrky výkonnosti 2010pro prověrky výkonnosti 2010pro prověrky výkonnosti 2010pro prověrky výkonnosti 2010
(počítá se zvlášť pro KP a VJ):(počítá se zvlášť pro KP a VJ):(počítá se zvlášť pro KP a VJ):(počítá se zvlášť pro KP a VJ):

Muži J/SMuži J/SMuži J/SMuži 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,-

Ženy J/SŽeny J/SŽeny J/SŽeny 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,-

V kategorii tanečních párů získá pár za každý stupeň obtížnosti navíc motivační příspěvek 
1000,- Kč  (přičemž konečný součet stupňů obtížnosti nesmí být menší než základ).

Základ součtu stupňů obtížnosti pro taneční páry:

TP junioři OT: 11 VT: 17
TP senioři OT: 13 VT: 20


