
 

 

ZÁKLADNÍ NOMINAČNÍ POŽADAVKY PRO ŠAMPIONÁTY 
ISU V SEZÓNĚ 2019 / 2020 

 

Podle Communicationu 2262 ISU upravilo výši požadovaného bodového zisku ve známce za 

technické elementy (TES) pro účast na šampionátech ISU (ME, MS, MSJ) 2020 takto: 

 
ME 2020:  
muži  KP 28,00  VJ 46,00  
ženy  KP 23,00  VJ 40,00  
SD KP 25,00  VJ 42,00  
TP KT 28,00  VT 44,00  
 
 
MSJ 2020:  
muži  KP 23,00  VJ 42,00  
ženy  KP 23,00  VJ 38,00  
SD KP 23,00  VJ 34,00  
TP KT 23,00  VT 37,00  
 
 
MS 2020:  
muži  KP 34,00  VJ 64,00  
ženy  KP 29,00  VJ 49,00  
SD KP 27,00  VJ 44,00  
TP KT 33,00  VT 47,00  

Bez těchto bodů, získaných na mezinárodní soutěži z kalendáře ISU, není možné se šampionátu 

zúčastnit, ani při splnění dalších kritérií. 

 

Kritéria pro YOG 2020 Lausanne 

Dívky: 

a) 3Lo v KP – hodnotí se, kdo vícekrát skočí v závodě do 31. 12.  2019 (dotočený a bez pádu) 

b) technické skóre na prověrkách výkonnosti reprezentace 22.- 23. 8. 2019 (KP + VJ) 

 

Chlapci: 

a) 3Lo v KP – hodnotí se, kdo vícekrát skočí v závodě do 31. 12.  2019 (dotočený a bez pádu) 

b) zařazovat v soutěžních programech 3A v KP a VJ 

c) technické skóre na prověrkách výkonnosti reprezentace 22.- 23. 8. 2019 (KP + VJ) 

 

Taneční páry: 

a) Twizzly – min. level 3; b) kroková sekvence – min. level 2; c) Keypointy v PD – min. level 1 

 



 

 

ZÁKLADNÍ NOMINAČNÍ POŽADAVKY PRO ISU JGP 2019  

Juniorky:  

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

VJ: úspěšně předvedené minimálně 2 trojité skoky a 2A  

      úspěšně předvedená minimálně 1 kombinace skoků  

      skládající se z minimálně jednoho trojitého a jednoho dvojitého     

                                             skoku (pořadí skoků libovolné)  

KP i VJ: minimálně dva z prvků musí být úrovně obtížnosti L3  

Junioři:  

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

VJ: úspěšně předvedené minimálně 3 různé trojité skoky a 2A  

       úspěšně předvedená minimálně 1 kombinace skoků  

       skládající se z minimálně jednoho trojitého a jednoho dvojitého   

                                              skoku (pořadí skoků libovolné) 

    KP i VJ: minimálně dva z prvků musí být úrovně obtížnosti L3  

Junioři SD:  

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

       předvedený 2 nebo 3 F/Lz/TTh , 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 obtížnosti L3  

              a minimálně dva z prvků musí být úrovně obtížnosti L2  

Junioři TP:  

Základní kritérium:  KT: minimálně 1xL3, 2xL2  

VT: minimálně 1xL4, 2xL3, 1xL2  

 

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

                                                     obtížnosti a předvedený bez pádu  

Kritéria KP i VJ musí být splněna na prověrkách výkonnosti 2019.  

O obsazení míst na ISU JGP rozhodne P ČKS na základě výkonů předvedených sportovci při prověrkách 

výkonnosti a s ohledem na umístění sportovců při M ČR 2019 juniorů a seniorů.  

 



 

 

Motivační příspěvky pro prověrky výkonnosti 2019 
(počítá se zvlášť pro KP a VJ): 

Muži J/S 

1x úspěšně předvedený čtverný skok    7000,- 

1x úspěšně předvedený 3A     5000,- 

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

1x úspěšně předvedený pátý/šestý (a každý další) trojitý skok 2000,- 

 

Ženy J/S 

1x úspěšně předvedený druhý/třetí trojitý skok   1000,- 

1x úspěšně předvedený třetí/čtvrtý trojitý skok   2000,- 

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

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

Juniorky v KP: úspěšně předvedený trojitý loop   1000,- 

 

Taneční páry J/S 

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  KT: 12   VT: 21 

TP senioři  KT: 15   VT: 24 

 

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 každý stupeň obtížnosti navíc motivační příspěvek 

1000,- Kč (přičemž konečný součet stupňů obtížnosti nesmí být menší než základ). 

Základ součtu stupňů obtížnosti pro sportovní dvojice: 

SD junioři  KP: 10   VJ: 13 

SD senioři  KP: 12   VJ: 17 


