SÉRIA
VIRTUÁLNYCH SÚŤAŽÍ 2021
IJRU
MAJSTROVSTVÁ SVETA
MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV
MEDZINÁRODNÝ OTVORENÝ TURNAJ

Svetová organizácia International Jump Rope Uninion (IJRU) rozhodla, že z dôvodu obáv o
zdravie a bezpečnosť, ako aj z dôvodu globálnej cestovnej neistoty, namiesto Majstrovstiev sveta
2021 v Kanade usporiada sériu svetových súťaží virtuálne.
Séria virtuálnych šampionátov v roku 2021 bude obsahovať:
• Virtuálne Majstrovstvá sveta (Virtuálne MS / WC – World championship)
• Virtuálne Majstrovstvá sveta juniorov (Virtuálne MS / JWC – Junior World championship)
• Virtuálny medzinárodný otvorený turnaj (IOT – International Open Tournament)
Každá národná organizácia má pridelené 3 miesta za súťažnú disciplínu podľa veku a pohlavia.
Všetci športovci, ktorí majú záujem zúčastniť sa série virtuálnych súťaží, či už vo Virtuálnych
Majstrovstvách sveta alebo vo Virtuálnom medzinárodnom otvorenom turnaji, sa musia
kvalifikovať.

ČASOVÝ HARMONOGRAM / DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Informácie v časovom harmonograme zeleným písmom sú pre športovcov len informatívne.
Pre športovcov sú záväzné termíny označené červeným písmom.
Dôležité termíny pre registráciu a platby:









do 25. februára 2021 – zaslanie žiadosti o účasť na MS, MS juniorov a IOT SRSA
1. marca 2021 – otvorenie registrácie IJRU
do 15. marca 2021 – odovzdanie videí na kvalifikáciu
20. marca 2021 – ukončenie registrácie SRSA, splnenie všetkých kritérií a úhrada
základného registračného poplatku na účet SRSA
1. apríl 2021 – ukončenie registrácie IJRU
1. apríl 2021 – Nominácia rozhodcov
20. apríla 2021 – splatnosť konečných platieb na účet SRSA
1. máj 2021 – splatnosť konečných platieb IJRU

Časový harmonogram pre odovzdanie a hodnotenie videí:






9. – 16. mája 2021 – odovzdanie videí SRSA pre súťaže MS, MS juniorov a IOT
9. - 25. mája 2021 – odovzdanie videí IJRU pre súťaže MS, MS juniorov a IOT
5. – 13. júna 2021 – hodnotenie IOT
12. – 20. júna 2021 – hodnotenie MS juniorov (JWC)
19. – 3. júla 2021 – hodnotenie MS (WC)

Séria virtuálnych súťaží je predbežne naplánovaná na júl/august 2021 a bude prebiehať
niekoľko týždňov. Organizácia IJRU uzavrela partnerstvo so spoločnosťou zaoberajúcou sa
športovými produkciami, aby vytvorili interaktívne a pútavé podujatie svetovej úrovne,
ktoré predvedie to najlepšie, čo šport rope skipping/jump rope ponúka a korunuje našich
nových majstrov virtuálneho sveta. Viac informácií bude sprístupnených neskôr.

VIRTUÁLNE MAJSTROVSTVÁ SVETA 2021

Virtuálne Majstrovstvá sveta (ďalej len MS) je online medzinárodné podujatie v športe rope
skipping / jump rope. Virtuálne Majstrovstvá sveta sú určené pre športovcov vo veku od 16
rokov.
Súťažné disciplíny jednotlivcov (muži, ženy):
•
•
•
•

Single Rope Speed Sprint
Single Rope Speed Endurance
Single Rope Triple Under
Single Rope Individual Freestyle

Teamové súťažné disciplíny (muži, ženy, mix):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Single Rope Speed Relay
Single Rope Double Unders Relay
Double Dutch Speed Relay
Double Dutch Speed Sprint
Single Rope Pair Freestyle
Single Rope Team Freestyle
Double Dutch Single Freestyle
Double Dutch Pair Freestyle
Double Dutch Triad Freestyle
Wheel Pair Freestyle

Súťažné disciplíny Double Dutch Contest:
• DDC 1x30 Double Dutch Speed
• DDC Freestyle
Upozorňujeme, že vekové kategórie pre DDC nie sú potvrdené.
Po obdržaní informácií vás budeme informovať.

Každá národná organizácia má vo Virtuálnych MS pridelené 3 miesta za súťažnú disciplínu podľa
veku a pohlavia. Všetci športovci, ktorí budú mať záujem o účasť vo Virtuálnych MS sa budú
musieť kvalifikovať. Pokiaľ bude počet záujemcov, ktorí spĺňajú dané výkonnostné kritériá v
konkrétnej súťažnej disciplíne, nad limit počtu miest určených IJRU, o účasti vo Virtuálnych MS
bude rozhodovať najlepší výsledok v danej súťažnej disciplíne.

VIRTUÁLNE MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV 2021

Virtuálne Majstrovstvá sveta juniorov (ďalej len MS juniorov) je online medzinárodné podujatie,
ktoré prebieha popri Virtuálnych Majstrovstvách sveta v športe rope skipping / jump rope.
Virtuálne Majstrovstvá sveta juniorov sú určené pre športovcov vo veku od 12 do 15 rokov.
Súťažné disciplíny jednotlivcov (muži, ženy):
•
•
•

Single Rope Speed Sprint
Single Rope Speed Endurance
Single Rope Individual Freestyle

Teamové súťažné disciplíny (muži, ženy, mix):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Single Rope Speed Relay
Single Rope Double Unders Relay
Double Dutch Speed Relay
Double Dutch Speed Sprint
Single Rope Pair Freestyle
Single Rope Team Freestyle
Double Dutch Single Freestyle
Double Dutch Pair Freestyle
Wheel Pair Freestyle

Súťažné disciplíny Double Dutch Contest:
• DDC 1x30 Double Dutch Speed
• DDC Freestyle
Upozorňujeme, že vekové kategórie pre DDC nie sú potvrdené.
Po obdržaní informácie vás budeme informovať.
Každá národná organizácia má vo Virtuálnych MS juniorov pridelené 3 miesta za súťažnú
disciplínu podľa veku a pohlavia. Všetci športovci, ktorí budú mať záujem o účasť vo Virtuálnych
MS juniorov sa budú musieť kvalifikovať. Pokiaľ bude počet záujemcov, ktorí spĺňajú dané
výkonnostné kritériá v konkrétnej súťažnej disciplíne, nad limit počtu miest určených IJRU, o
účasti vo Virtuálnych MS juniorov bude rozhodovať najlepší výsledok v danej súťažnej disciplíne.

VIRTUÁLNY MEDZINÁRODNÝ OTVORENÝ TURNAJ

Virtual International Open Tournament (ďalej len IOT), čiže Virtuálny medzinárodný otvorený
turnaj je online medzinárodné podujatie, ktoré prebieha popri Virtuálnych Majstrovstvách sveta
v športe rope skipping / jump rope. Svetová organizácia IJRU chce podporiť účasť viacerých
športovcov na medzinárodnom podujatí, nakoľko počet miest na Majstrovstvách sveta je
obmedzený.
Virtuálny medzinárodný otvorený turnaj – vekové kategórie:
•
•
•
•

od 12 do 15 rokov
od 16 do 18 rokov
19+ rokov
30+ rokov

Súťažné disciplíny jednotlivcov (muži, ženy):
•
•
•
•

Single Rope Speed Sprint
Single Rope Speed Endurance
Single Rope Triple Under* (neplatí pre vekovú kategóriu 12 – 15 rokov)
Single Rope Individual Freestyle

Teamové súťažné disciplíny (muži, ženy, mix):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Single Rope Speed Relay
Single Rope Double Unders Relay
Double Dutch Speed Relay
Double Dutch Speed Sprint
Single Rope Pair Freestyle
Single Rope Team Freestyle
Double Dutch Single Freestyle
Double Dutch Pair Freestyle
Double Dutch Triad Freestyle* (neplatí pre vekovú kategóriu 12 – 15 rokov)
Wheel Pair Freestyle

Každá národná organizácia má vo Virtuálnom IOT pridelené 3 miesta za súťažnú disciplínu podľa
veku a pohlavia. Všetci športovci, ktorí budú mať záujem o účasť vo Virtuálnom IOT sa budú
musieť kvalifikovať. Pokiaľ bude počet záujemcov, ktorí spĺňajú dané výkonnostné kritériá v
konkrétnej súťažnej disciplíne, nad limit počtu miest určených IJRU, o účasti vo Virtuálnom IOT
bude rozhodovať najlepší výsledok v danej súťažnej disciplíne.

KVALIFIKÁČNÉ KRITÉRIÁ
Každý športovec, ktorý má záujem zúčastniť sa série virtuálnych súťaží sa musí kvalifikovať.
Všetky kritéria je potrebné splniť najneskôr do 20.3.2021.
Kritériá a podmienky účasti:
1. Všeobecné podmienky
– štátne občianstvo Slovenskej republiky,
– riadne individuálne členstvo v Slovenskej rope skippingovej asociácii
– splnenie vekových a výkonnostných kritérií
– platná lekárska prehliadka u telovýchovného lekára

(V zmysle § 5 ods. 8 Zákona o športe, v ktorom je uvedené: „Zdravotnú spôsobilosť vrcholového športovca
a talentovaného športovca na vykonávanie príslušného športu posudzuje lekár so špecializáciou v
špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, ktorú vykonal; ak ide o
talentovaného športovca, aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria...“ Súčasné znenie
zákona nerozlišuje, o aký typ súťaže sa jedná, či o virtuálny alebo klasický)

2. Vekové kritériá
Virtuálne Majstrovstvá sveta – v roku 2021 dosiahne vek 16 rokov a viac
Virtuálne Majstrovstvá sveta juniorov – v roku 2021 dosiahne vek 12 až 15 rokov
Virtuálny Medzinárodný otvorený turnaj (IOT) – v roku 2021 dosiahne vek minimálne 12 rokov
3. Výkonnostné kritériá:
- 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

nad 70

350

65

75

360

70

12 až 15 rokov
nad 16 rokov

Výkonnostné kritériá v súťažných disciplínach SR Speed Relay 4x30s, SR Double Under 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 15 rokov

nad 100

nad 200

nad 16 rokov

nad 100

nad 200

Výkonnostné kritéria v súťažných disciplínach FREESTYLE:
Športovci, ktorí sa nominujú v rýchlostných disciplínach majú sprístupnené Freestyle disciplíny
a zároveň by športovec mal výkonnostne zvládnuť minimálne nasledovné kritériá:
Single rope Freestyle:

4x rôzne Multiples – minimálne level 2 (trojšvihy)
4x gymnastické a/alebo silové prvky – minimálne level 2 (Frog, Push-up, Crab, Premet, Suicide 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. Pri týchto súťažných disciplínach bol z povinných prvkov odstránený prvok
vyžadujúci interakciu s partnerom. Partnerské interakcie sú v zostave povolené, ale tímy
nedostanú znížené ohodnotenie, ak zostava nezahŕňa partnerské interakcie.
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 (Premet, Suicide, 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
svetovej organizácie IJRU.
Výkonnostné kritériá sa budú posudzovať na základe doručených videí prihlásených športovcov.
Viac informácií o doručovaní videí SRSA budeme zasielať športovcom, ktorí doručia riadnu
prihlášku a zároveň sú členmi SRSA, príp. sa stanú členmi SRSA.
Pokiaľ bude počet záujemcov, ktorí spĺňajú dané výkonnostné kritériá v konkrétnej súťažnej
disciplíne, nad limit počtu miest určených IJRU (3 miesta na súťažnú disciplínu v každej vekovej
kategórii podľa pohlavia), o účasti na MS, MSJ alebo IOT bude rozhodovať najlepší výsledok v
danej súťažnej disciplíne.
Splnenie kritérií pre zaradenie do reprezentačného teamu v rope skippingu samo o sebe
nepredstavuje nárok športovca byť zaradený do reprezentačného teamu pre Virtuálne MS 2021,
Virtuálne MS juniorov 2021 a Virtuálny medzinárodný turnaj 2021.

REGISTRÁCIA ŠPORTOVCOV
Registrácia prebieha online cez registračný portál IJRU. Registrácia športovcov sa musí
uskutočňovať prostredníctvom národnej organizácie – Slovenská rope skippingová asociácia.
IJRU nebude vybavovať registráciu jednotlivého účastníka.

Postup prihlasovania na Virtuálne Majstrovstvá sveta 2021
Športovec, ktorý má záujem sa zúčastniť Virtuálnych Majstrovstiev sveta musí doručiť
najneskôr do 25.2.2021 na email srsa@srsa.sk oskenovanú, riadne vyplnené a podpísané
tieto dokumenty, ktoré sú dostupné na webe www.srsa.sk:
•
•

Žiadosť o účasť + súťažné disciplíny
Súhlas so spracúvaním osobných údajov

V žiadosti o účasť je potrebné vyznačiť súťažné disciplíny, v ktorých má športovec záujem
súťažiť. Do termínu 25.2.2021 sa jedná o predbežný záujem. Konečný a záväzný zoznam
požadovaných súťažných disciplín sa bude potvrdzovať do termínu odoslania videí, t.j.
15.3.2021.
Po doručení Žiadosti bude prebiehať kontrola plnenia všeobecných, vekových a výkonnostných
kritérií v športe rope skipping/jump rope. Výkonnostné kritériá sa budú posudzovať na základe
doručených videí najneskôr do 15.3.2021 prihlásených športovcov. Informácie o spôsobe
doručení videí budeme informovať športovcov, ktorí doručia žiadosť o účasť do stanoveného
termínu a sú, príp. sa stanú členmi SRSA.
Všetky všeobecné kritéria je potrebné splniť najneskôr do 20.3.2021.
Do termínu 20.3.2021 je potrebné uhradiť základný registračný poplatok - nevratnú zálohu 55
Eur (základný registračný poplatok) na účet Slovenskej rope skippingovej asociácie. V prípade
neúčasti športovca z akéhokoľvek dôvodu sa registračný poplatok 55 Eur nevracia a nie je na
neho právny nárok.
Do termínu 20.4.2021 je potrebné uhradiť poplatky za videonahrávky na účet Slovenskej rope
skippingovej asociácie. V prípade neúčasti športovca z akéhokoľvek dôvodu sa poplatok za
videonahrávky nevracajú a nie je na neho právny nárok.
Registrácia športovcov bude ukončená 25. apríla 2021.
V čase od 9. -16. mája 2021 je potrebné odovzdať videá Slovenskej rope skippingovej asociácii.
Všetky videonahrávky musia byť odoslané IJRU prostredníctvom Slovenskej rope skippingovej
asociácie. Svetová organizácia IJRU nebude prijímať videá od jednotlivých športovcov a klubov.
Úpravy videí sú zakázané a budú mať za následok automatickú diskvalifikáciu. Informácie
o doručovaní jednotlivých videí Slovenskej rope skippingovej asociácii budeme zasielať
športovcom, ktorí doručia riadnu prihlášku a zároveň sú členmi SRSA.

REGISTRÁCIA ROZHODCOV
Klub/oddiel je povinný za každého športovca, ktorý má záujem sa zúčastniť akejkoľvek súťaže
zo série virtuálnych súťaží zabezpečiť certifikovaných rozhodcov, ktorý musia byť certifikovaní
na úroveň 3 a zároveň byť riadne zapísaný ako športový odborník Slovenskej rope skippingovej
asociácie - rozhodca SRSA.
Počet požadovaných rozhodcov závisí od počtu videonahrávok.
Počet videí

Speed

Prezentácia

Povinné prvky

Náročnosť

Celkový počet

-

-

1 rozhodca

3 - 5 videí

1 nominácia

1 nominácia

6 - 10 videí

1 nominácia

1 nominácia

1 nominácia

1 nominácia

2x rozhodca

11 - 20 videí

2 nominácie

2 nominácie

1 nominácia

1 nominácia

3x rozhodca

21 - 30 videí

2 nominácie

2 nominácie

2 nominácie

2 nominácie

4x rozhodca

31 - 40 videí

3 nominácie

3 nominácie

2 nominácie

2 nominácie

5x rozhodca

41 - 50 videí

3 nominácie

3 nominácie

3 nominácie

3 nominácie

6x rozhodca

51 - 60 videí

4 nominácie

4 nominácie

3 nominácie

3 nominácie

7x rozhodca

61 - 70 videí

4 nominácie

4 nominácie

4 nominácie

4 nominácie

8x rozhodca

71 - 80 videí

5 nominácií

5 nominácií

4 nominácie

4 nominácie

9x rozhodca

81 - 90 videí

5 nominácií

5 nominácií

5 nominácií

5 nominácií

10x rozhodca

91 – 100 videí 6 nominácií

6 nominácií

5 nominácií

5 nominácií

11x rozhodca

Rozhodca môže plniť viac ako jedno hodnotenie. Napríklad 1 rozhodca môže plniť požiadavku
na rýchlosť a prezentáciu pre 3 až 5 videí. Toho istého rozhodcu nikdy IJRU nepriradí do rôznych
pozícií rozhodcu na rovnakom paneli.
Certifikačné požiadavky
Každý rozhodca musí mať certifikáciu rozhodcov úrovne 3. To znamená, že musí:
• Absolvovať online certifikačné alebo re-certifikačné kurzy
• Zúčastniť sa osobného alebo živého online školenia rozhodcov
• Absolvovať mini kurzy ďalšieho vzdelávania, ak budú k dispozícii
Ak sa rozhodca predtým zúčastnil živého školenia, na udržanie certifikácie úrovne 2 musí
absolvovať iba online kurzy re-certifikácie. Všetci rozhodcovia budú musieť absolvovať kurz
súvisiaci s hodnotením virtuálneho turnaja, akonáhle bude k dispozícii.
Dospelí športovci môžu byť nominovaní tiež ako rozhodcovia pre disciplíny, na ktorých
nesúťažia, pokiaľ sú certifikovanými rozhodcami.
V prípade nedodania certifikovaného rozhodcu bude nutné uhradiť prípadnú sankciu, ktorú
určí IJRU.

CENOVÉ BALÍČKY
V prípade účasti na sérii virtuálnych svetových šampionátov IJRU, je potrebné uhradiť základný
registračný poplatok plus ďalší poplatok za každé zaslanie videa. Organizácia IJRU upozorňuje,
že poplatky sa nebudú zvyšovať, môžu sa však meniť. Organizácia IJRU požaduje úhradu
realizovať jednotlivo za každého športovca.

Základný registračný poplatok – nevratná záloha: 55 Eur
- Základný registračný poplatok IJRU (30 Eur)
- Poplatok za bankový prevod do USA (20 Eur)
- Manipulačný poplatok SRSA (5 Eur)
Základný registračný poplatok je zároveň aj nevratnou zálohou.
Nevratnú zálohu vo výške 55 Eur (t.j. základný registračný poplatok) na športovca je potrebné
uhradiť najneskôr do 20. marca 2021 na účet Slovenskej rope skippingovej asociácie
IBAN:SK8583300000002901421338. Do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa.
V prípade neúčasti sa základný registračný poplatok – nevratná záloha nevracia a nie je na neho
právny nárok.

Poplatok za videonahrávky
Za každú videonahrávku sú určené ďalšie poplatky, ktoré sú uvedené nižšie v tabuľkách. Cena
každého podaného videa sa líši v závislosti na súťaži a súťažnej disciplíne. Tento poplatok za
videonahrávky je potrebné uhradiť na účet Slovenskej rope skippingovej asociácie
IBAN:SK8583300000002901421338 najneskôr do 20. apríla 2021. Do poznámky uveďte
meno a priezvisko dieťaťa. Uhradený poplatok za videonahrávky sa v prípade neúčasti športovca
z akéhokoľvek dôvodu nevracajú a nie je na nich právny nárok.
Vzhľadom na vysoký poplatok za bankový prevod do USA (tzn. na účet IJRU) bez rozdielu na
výšku sumy, ODPORÚČAME poplatky zaplatiť naraz. Zároveň však UPOZORŇUJEME, že v tomto
prípade je nutné uhradiť všetky poplatky do 20.3.2021 a uhradením poplatkov sa v prípade
neúčasti športovca z akéhokoľvek dôvodu poplatky nevracajú a nie je na ne právny nárok.
Príklad 1:
1 športovec súťaží na Virtuálnych MS v disciplínach pre jednotlivcov: Single rope speed, Single rope Endurance,
Single rope Freestyle. Športovec uhradil celkovú sumu naraz.
Celková suma = 145 Eur (za predpokladu, že uhradí celkovú sumu naraz)
- Základný registračný poplatok 55 Eur
- Poplatok za súťažnú disciplínu Single rope Speed – 30 Eur
- Poplatok za súťažnú disciplínu Single rope Endurance – 30 Eur
- Poplatok za súťažnú disciplínu Single rope Freestyle – 30 Eur

Príklad 2:

1 športovec súťaží na Virtuálnych MS v disciplínach pre jednotlivcov: Single rope speed, Single rope Endurance,
Single rope Freestyle. Športovec uhradil najprv nevratnú zálohu - základný registračný poplatok 55 Eur. Neskôr
doplatil zvyšné poplatky za odovzdanie videí jednotlivých súťažných disciplín.
V tomto prípade celková suma = 165 Eur (najprv nevratná záloha, neskôr doplatok)
- Základný registračný poplatok 55 Eur
- Poplatok za súťažnú disciplínu Single rope Speed – 30 Eur
- Poplatok za súťažnú disciplínu Single rope Endurance – 30 Eur
- Poplatok za súťažnú disciplínu Single rope Freestyle – 30 Eur
- Poplatok banke za bankový prevod do USA – 20 Eur

Virtuálne Majstrovstvá sveta 2021
- poplatky
Prosíme, pozorne si prečítajte poplatky za odoslanie videa za disciplínu. Cena je rovnaká pre
všetky kategórie (ženy, muži, mix).
Single Rope Freestyle - poplatky
Súťažná disciplína
SR Individual Freestyle
SR Pair Freestyle
SR Team Freestyle
SR Wheel Freestyle

Počet súťažiacich
1
2
4
2

Poplatok za osobu
30
22.50
18.75
22.50

Poplatok za disciplínu
30
45
75
45

Poplatok za osobu
30
18.75
22.50
30
30

Poplatok za disciplínu
30
75
45
30
30

Poplatok za osobu
20
18.75
18

Poplatok za disciplínu
60
75
90

Počet súťažiacich
4
3

Poplatok za osobu
18.75
20

Poplatok za disciplínu
75
60

Double Dutch Contest World – poplatky
Súťažná disciplína
Počet súťažiacich
DDC Speed
3
DDC Freestyle
Minimum 3

Poplatok za osobu
20
30

Poplatok za disciplínu
60
90

Single rope speed - poplatky
Súťažná disciplína
Počet súťažiacich
SR Speed 1x30
1
SR Speed 4x30
4
SR Double Unders 2x30
2
SR Speed 1x180
1
SR Triple Unders
1
Double Dutch Freestyle – poplatky
Súťažná disciplína
DD Single Freestyle
DD Pair Freestyle
DD Triad

Počet súťažiacich
3
4
5

Double Dutch Speed - poplatky
Súťažná disciplína
DD Speed 4x30
DD Speed 1x60

Uvedené poplatky sú určené len za odoslanie videonahrávok v jednotlivých disciplínach.
Ceny nezahŕňajú základný registračný poplatok-nevratnú zálohu, bankové poplatky, lekársku
prehliadku, tréningový proces, reprezentačné oblečenie, poistenie, náklady na spracovanie
videa a iné nevyhnutné náklady pre účasť vo Virtuálnych Majstrovstvách sveta 2021.

Virtuálne Majstrovstvá sveta juniorov 2021
- poplatky
Prosíme, pozorne si prečítajte poplatky za odoslanie videa za disciplínu. Cena je rovnaká pre
všetky kategórie (ženy, muži, mix).
Single Rope Freestyle - poplatky
Súťažná disciplína
SR Individual Freestyle
SR Pair Freestyle
SR Team Freestyle
SR Wheel Freestyle

Počet súťažiacich
1
2
4
2

Poplatok za osobu
30
22.50
18.75
22.50

Poplatok za disciplínu
30
45
75
45

Single rope speed - poplatky
Súťažná disciplína
Počet súťažiacich
SR Speed 1x30
1
SR Speed 4x30
4
SR Double Unders 2x30
2
SR Speed 1x180
1

Poplatok za osobu
30
18.75
22.50
30

Poplatok za disciplínu
30
75
45
30

Double Dutch Freestyle - poplatky
Súťažná disciplína
Počet súťažiacich
DD Single Freestyle
3
DD Pair Freestyle
4

Poplatok za osobu
20
18.75

Poplatok za disciplínu
60
75

Double Dutch Speed - poplatky
Súťažná disciplína
Počet súťažiacich
DD Speed 4x30
4
DD Speed 1x60
3

Poplatok za osobu
18.75
20

Poplatok za disciplínu
75
60

Poplatok za osobu
20
30

Poplatok za disciplínu
60
90

Double Dutch Contest World - poplatky
Súťažná disciplína
DDC Speed
DDC Freestyle

Počet súťažiacich
3
Minimum 3

Uvedené poplatky sú určené len za odoslanie videonahrávok v jednotlivých disciplínach.
Ceny nezahŕňajú základný registračný poplatok-nevratnú zálohu, bankové poplatky, lekársku
prehliadku, tréningový proces, reprezentačné oblečenie, poistenie, náklady na spracovanie
videa a iné nevyhnutné náklady pre účasť vo Virtuálnych Majstrovstvách sveta juniorov 2021.

Virtuálny Medzinárodný otvorený turnaj
- poplatky
Prosíme, pozorne si prečítajte poplatky za odoslanie videa za disciplínu. Cena je rovnaká pre
všetky vekové kategórie rozdelené podľa pohlavia (ženy, muži, mix).
Single Rope Freestyle - poplatky
Súťažná disciplína
SR Individual Freestyle
SR Pair Freestyle
SR Team Freestyle
SR Wheel Freestyle

Počet súťažiacich
1
2
4
2

Poplatok za osobu
25
20
15
20

Poplatok za disciplínu
25
40
60
40

Single Rope Speed - poplatky
Súťažná disciplína
Počet súťažiacich
SR Speed 1x30
1
SR Speed 4x30
4
SR Double Unders 2x30
2
SR Triple Unders
1
SR Speed 1x180
1

Poplatok za osobu
25
15
20
25
25

Poplatok za disciplínu
25
60
40
25
25

Double Dutch Freestyle - poplatky
Súťažná disciplína
Počet súťažiacich
DD Single Freestyle
3
DD Pair Freestyle
4
DD Triad
5

Poplatok za osobu
11.67
15
15

Poplatok za disciplínu
35
60
75

Poplatok za osobu
15
11.67

Poplatok za disciplínu
60
35

Double Dutch Speed - poplatky
Súťažná disciplína
DD Speed 4x30
DD Speed 1x60

Počet súťažiacich
4
3

Uvedené poplatky sú určené len za odoslanie videonahrávok v jednotlivých disciplínach.
Ceny nezahŕňajú základný registračný poplatok-nevratnú zálohu, bankové poplatky, lekársku
prehliadku, tréningový proces, reprezentačné oblečenie, poistenie, náklady na spracovanie
videa a iné nevyhnutné náklady pre účasť vo Virtuálnom Medzinárodnom otvorenom turnaji
2021.

REKORDY/ TITUL
Svetová organizácia IJRU rozhodla, že akékoľvek svetové rekordy, ktoré sa dosiahnu počas
virtuálnych majstrovstiev sveta IJRU 2021, zostanú oddelené od svetových rekordov
dosiahnutých na „živých“, t.j. klasických súťažiach.
Víťaz Virtuálnych Majstrovstiev sveta IJRU 2021 získa titul „Virtual World champion“, t.j.
„Virtuálny majster sveta“.

ANTIDOPING
Svetová organizácia IJRU sa bude riadiť antidopingovými pravidlami IJRU podľa odporúčaní
WADA prijatých predstavenstvom IJRU 7. novembra 2020. IJRU plánuje v roku 2021
presadzovanie antidopingových pravidiel. Z dôvodu, že tohtoročné podujatie bude virtuálne,
bude testovacia agentúra vykonávať testovanie majstrovstiev športovcov. Poskytneme viac
informácií o tom, ako sa to bude konať, pretože IJRU úzko spolupracuje s testovacou agentúrou.

V prípade akýchkoľvek otázok, príp. nejasností nás kontaktujte mailom
srsa@srsa.sk.

