
UPŘESNĚNÍ NOMINAČNÍCH KRITÉRIÍ PRO ŠAMPIONÁTY ISU 2015 

A NOMINACE NA EYOF 2015 

 
P ČKS, vzhledem k blížícímu se MMČR 2015, upřesňuje kritéria pro nominace na ISU 

šampionáty 2015 a EYOF 2015 takto: 

 

1) ME a MS 2015 

- Splnění základních nominačních požadavků ISU pro účast na příslušném šampionátu 

ISU dle Communicationu 1876 (tj. splnění „TES min.“) 

- Nominaci na šampionáty bude dále realizována: 

 

U kategorie mužů:  

a) vzhledem k průběžným výsledkům a opakovanému plnění kritérií bude    

     jednoznačně nominován Michal Březina  

b) další doplnění možných kvót (ME 3 místa, MS 2 místa) dle umístění na MMČR 2015 

      

U kategorie žen a TP (vždy max. 1 místo):  

a) závodníci budou nominování dle umístění na MMČR 2015 

 

2) MSJ 2015 

- Splnění základních nominačních požadavků ISU v souladu s předepsanými bodovými 

zisky za technické elementy (TES) dle Communicationu 1876 ISU 

 

- Nominace na šampionát bude realizována u všech kategorií dle umístění na MČR J 

2015 (kvóty junioři a SD junioři – max. 2 místa, juniorky a TP junioři – max. 1 místo)  

 

3) Světová zimní UNIVERZIÁDA 2015 

- Splnění základních nominačních požadavků ISU pro účast na ME (dle Communicationu 

1876) 

- Naplnění nezbytné podmínky pro účast (studium na vysoké škole a věk 17 – 28 let ke 

dni 1. 1. 2015). 

- Nominace na SZU bude realizována dle umístění na MMČR 2015 

 

4) EYOF 2015 

     V souladu s dříve stanovenými kritérii (i vzhledem k nutnosti odevzdat ČOV oficiální  

     nominaci a všechny požadované dokumenty do 2. 1. 2015) P ČKS nominuje: 

 

    DÍVKY: Dušková Anna 

  náhr.:  Michaela Lucie Hanzlíková 

 

    CHLAPCI: Kotlařík Petr 

  náhr.:  1) Bělohradský Jiří 

   2) Kurník Jan 



 

   Poznámka: Pokud se svými výsledky na MMČR a splněním kritérií ISU nominují v kategorii  

                           mužů jmenovaní závodníci na ME a jejich start na ME bude potvrzen                        

                           i jejich realizačním týmem, na EYOF bude nominován další náhradník, dle  

 stanoveného pořadí.  

 Vzhledem k termínové listině není reálné absolvovat obě soutěže.  

 

 

Předkládá: Stanislav Žídek 

Vedoucí TMK ČKS 

 

V Praze dne 1. 12. 2014 

 

 


