
NOVÉ – úprava ! 

Výkonnostní kritéria SCM pro sezónu 2022/2023 
(plnění od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023) 

 

SCM sólové kategorie 

Splnění kritérií ISU (minimální TES) pro účast na MS juniorů v obou programech a/nebo:  

rozhodující kritéria sólové kategorie: 

 

- datum narození 01. 07. 2006 a mladší 

   úspěšně předváděný dvojitý Axel – dívky i chlapci  

   úspěšně předváděné 2 různé trojité skoky – dívky 

   úspěšně předváděné 3 různé trojité skoky – chlapci  

 

- datum narození 01. 07. 2004 – 30. 06. 2006: 

    úspěšně předváděný dvojitý Axel – dívky i chlapci  

   úspěšně předváděné 3 různé trojité skoky 

   a úspěšně předváděné 4 trojité skoky (celkem) – dívky  

   úspěšně předváděné 4 různé trojité skoky  

  a úspěšně předváděné 5 trojitých skoků – chlapci 

 

 - datum narození 30. 06. 2004 a starší:  

   úspěšně předváděné 4 různé trojité skoky  

  a úspěšně předváděných 5 trojitých skoků – dívky  

   úspěšně předváděný trojitý Axel nebo libovolný čtverný skok – chlapci  

   úspěšně předváděné všechny ostatní trojité skoky (mimo 3A) – chlapci  

 

 

pomocná kritéria sólové kategorie (bez ohledu na uvedené pořadí): 

 - minimálně 2 x ve sledovaném období splnit krokovou pasáž na úroveň L3,  

- minimálně 2 x ve sledovaném období splnit v jedné závodní jízdě dvě piruety na úroveň L4  

- sportovec musí soutěžit minimálně v juniorské kategorii,  

- umístění na M ČR,  

- výsledky na J GP,  

- výsledky na pohárových soutěžích,  

- plnění testů výkonnosti,  

- perspektiva pro párové kategorie  

 

Výkonnostní kritéria budou sledována průběžně na všech mezinárodních i mistrovských soutěžích a 

dále na soutěžích Českého poháru. Jednou z podmínek zařazení do SCM je průběžné, opakované 

splnění kritérií, minimálně však 2x ve sledovaném zařazovacím období (od 1. 4. běžného roku do 31. 

3. roku následujícího). Plnění kritérií pro zařazení do SCM ČKS je POUZE jednou z podmínek zařazení. 

O návrhu pro zařazení rozhoduje TMK ČKS, a to podléhá usnesení předsednictva ČKS.  

Zařazení i vyřazení je možné pouze k 1.4. příslušného kalendářního roku 


