
 

KRITÉRIÁ A PODMIENKY 
pre zaradenie do reprezentácie SR  

v športe ROPE SKIPPING/JUMP ROPE pre 

MAJSTROVSTVÁ SVETA 2020 – KANADA  
 
 
 
1. Všeobecné kritériá pre zaradenie športovca do reprezentačného teamu v športe rope skipping 

 - štátne občianstvo Slovenskej republiky, 

 - riadne individuálne členstvo v Slovenskej rope skippingovej asociácii,  

 - splnenie vekových a výkonnostných kritérií pre zaradenie do reprezentačného teamu 

 - platná lekárska prehliadka u telovýchovného lekára   
 

 

2. Vekové kritériá pre zaradenie športovca do reprezentačného teamu v športe rope skipping 
 

 - Majstrovstvá sveta 2020 - v príslušnom roku dosiahne vek 15 rokov a viac, 

 - Majstrovstvá sveta juniorov 2020 - v príslušnom roku dosiahne vek 12 až 14 rokov, 

 - Medzinárodný otvorený turnaj (IOT) 2020 - v príslušnom roku dosiahne vek minimálne 12 rokov, 
 

 

3. Výkonnostné kritériá pre zaradenie športovca do reprezentačného teamu v športe rope skipping 
 

- športovec, ktorý dosahuje minimálne:  

 

Výkonnostné kritéria v súťažných disciplínach jednotlivcov a tímových súťažných disciplínach SR 

SPEED RELAY 4x30 a SR DOUBLE UNDERS RELAY 2x30: 
 

   SR SPEED SPRINT 30s 
platí aj pre zaradenie  

do disciplíny 

 SR SPEED RELAY 4x30 

SR SPEED 

ENDURANCE 

180s 

DOUBLE UNDER 30s 
platí pre zaradenie  

do disciplíny 

 SR DOUBLE UNDER RELAY 

2x30 

12 až 14 rokov nad 70 350 65 

nad 15 rokov 75 360 70 
 

 

Výkonnostné kritériá v súťažných disciplínach Single rope Speed Relay 4x30s, Single rope Double Unders 

Relay 2x30 vychádzajú z výkonnostných kritérií pre jednotlivcov. Tzn., každý športovec zaradený do 

týchto súťažných disciplín musí spĺňať jednotlivé výkonnostné kritériá ako jednotlivec.  

 

 



 

Výkonnostné kritéria v súťažných disciplínach DOUBLE DUTCH: 

   DOUBLE DUTCH 

SPEED SPRINT 1x30s 

DOUBLE DUTCH SPEED 

RELAY 4x30s 

12 až 14 rokov nad 100 nad 200 

nad 15 rokov nad 100 nad 200 

 
 

Výkonnostné kritéria v súťažných disciplínach FREESTYLE: 

Športovci, ktorí sa nominujú v rýchlostných disciplínach majú sprístupnené Freestyle disciplíny, no 

výkonnostne by športovec mal minimálne zvládnuť nasledovné kritériá:  
 

Single rope Freestyle: 

4x rôzne Multiples – minimálne level 2 (trojšvihy) 

4x gymnastické a/alebo silové prvky – minimálne level 2 (výskok z Frog, Push-up, Crab, Premet, Suicide 

Kip atď.) 

4x rôzne prvky Wrap  

4x rôzne prvky Release – minimálne level 2 (Mic release, release oboch rúčok atď) 

Manipulácia so švihadlom na úrovni level 2 – AS, CL, Elephant, TS, Caboose (prvky s obmedzeniami 

oboch rúk) 

 

Tieto kritériá platia aj pre tímové disciplíny Single Rope Pair Freestyle a Single Rope Team Freestyle, 

pričom v týchto disciplínach sú povinné aj 4 rôzne vzájomné interakcie (spolupráce).  

 
 

Double Dutch Freestyle:  

4x rôzne točenia švihadiel (turner skills) 

4x rôzne gymnastické prvky / silové prvky – level 2 (premet, Suicide, Frog, Push-up, Crab atď)  

4x prvky uskutočnené vo švihadlách každým zo súťažiacich v tíme  

 

Tieto kritériá platia aj pre disciplíny Double Dutch, v ktorých sú viac ako traja súťažiaci, pričom v týchto 

disciplínach sú povinné aj 4 rôzne vzájomné interakcie (spolupráce).   

 
 

Wheel Freestyle:  

4x rôzne Multiples – dvojšvihy, trojšvihy atď.  

4x rôzne gymnastické prvky / silové prvky – minimálne level 2 (Kip, Premet, Suicide, výskok z Frog, 

Push-up atď.) 

4x rôzne prvky Wrap 

4x rôzne prvky Release 

4x rôzna vzájomná interakcia (spolupráca) 

Manipulácia so švihadlom na úrovni level 2 – AS, CL atď. (prvky s obmedzeniami oboch rúk) 
 

 
 

Kritériá pre Freestyle disciplíny vychádzajú z povinných prvkov Freestyle podľa pravidiel IJRU.   

 

 



 

 

4. Spôsob posudzovania a zaraďovania športovcov do reprezentačného teamu v športe rope 

skipping  

 

Výkonnostné kritéria sa budú posudzovať na základe výsledkov z domácich a zahraničných súťaží 

organizovaných v predchádzajúcom kalendárnom roku 2019. Výsledky súťaže musia byť overiteľné.  

Overiteľné výsledky znamenajú výsledkové listiny zo súťaží, ktoré boli pod dohľadom regulérnych 

rozhodcov. Nie je akceptovateľný výsledok z tréningového procesu alebo „vnútroklubovej“ 

súťaže.  Pravidlá pri rýchlostných súťažných disciplínach jednotlivcov boli rovnaké aj podľa pravidiel 

FISAC aj WJRF, tzn., že v tomto prípade je jedno či sa súťaž usporiadala podľa pravidiel FISAC alebo 

WJRF.  

Členovia SRSA, príp. účastníci súťaží, ktoré organizovala Slovenská rope skippingová asociácia alebo 

účastníci, ktorí sa zúčastnili medzinárodných súťaží, na ktoré SRSA zabezpečovala účasť, nemusia 

dokladať výsledky zo súťaží. Výsledky zo súťaží v roku 2019 môžete nájsť na našej webstránke v sekcii 

Výsledky.  

Pokiaľ bude počet záujemcov, ktorí spĺňajú dané výkonnostné kritériá v konkrétnej súťažnej disciplíne, nad 

limit počtu miest určených IJRU, o účasti na MS, MSJ alebo IOT bude rozhodovať najlepší výsledok v 

danej súťažnej disciplíne.   

 

 

5. Žiadosť o účasť na Majstrovstvá sveta 2020  
 

 

Športovec, ktorý spĺňa všeobecné, vekové aj výkonnostné kritériá  na zaradenie do reprezentačného teamu 

v športe rope skipping na Majstrovstvách sveta 2020 a má záujem sa zúčastniť Majstrovstiev sveta 2020 

v Kanade sa zaväzuje:  

1.  Vyplniť a podpísať Žiadosť o účasť na MS 2020 (dostupná k stiahnutiu na webe www.srsa.sk)  

2. Doručiť vyplnenú a podpísanú Žiadosť o účasť na MS do Slovenskej rope skippingovej asociácie      

najneskôr do 28.2.2020 (mailom na srsa@srsa.sk , poštou, prostredníctvom vedúceho klubu atď.) 

3. Uhradiť zálohu/depozit vo výške 300 Eur na účet Slovenskej rope skippingovej asociácie  

SK8583300000002901421338 najneskôr do 28.2.2020.  

V prípade neúčasti športovca na Majstrovstvách sveta 2020 sa depozit 300 Eur nevracia a nie je na neho 

právny nárok. Depozit 300 Eur slúži ako záloha a odrátava sa z celkovej sumy, ktorá je potrebná na 

zabezpečenie účasti reprezentačného teamu v športe rope skipping na Masjtrovstvách sveta 2020. 

Splnenie kritérií pre zaradenie do reprezentačného teamu v rope skippingu samo o sebe nepredstavuje 

nárok športovca byť zaradený do príslušného reprezentačného teamu v rope skippingu. 
 

Zaradenie do príslušného reprezentačného teamu v rope skippingu nadobúda účinnosť dňom podpísania a 

doručenia dokumentu „Štatút reprezentanta Slovenskej republiky v športe rope skipping“. 
 

 

http://www.srsa.sk/?page_id=2202
http://www.srsa.sk/?p=1799
mailto:srsa@srsa.sk

