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V minulém roce bylo analyzováno Mistrovství světa v roce 2013 a 6 kontinentální kurzů 
rozhodčích. Byla identifikována řada problémových oblastí a změny pravidel MG schválil 
výkonný výbor (EC). 
 

Analýza jasně poukázala na to, že některé změny pravidel je nezbytné vysvětlit trenérům 
(gymnastkám) pro potřeby tvorby choreografií (sestav). Je nutné vyjasnit a zjednodušit 
hodnocení a rozhodování rozhodčími. 

Tyto změny vstoupí v platnost od 1. ledna 2015. Nový text pravidel bude k dispozici pro 
stažení po mistrovství světa v Izmiru, a to ve všech úředních jazycích. 

 
Tento zpravodaj je připraven pro informaci federacím o připravovaných změnách, pro 
následné šíření informací mezi trenéry a rozhodčí. Změny pravidel vyžadují oznámení 6 
měsíců předem. 
 

Tento bulletin má 2 části : 
1 ) Objasnění pravidel pro trenéry a rozhodčí pro pochopení a možnou aplikaci. 
2 ) Změny (modifikace) pravidel. 

                                            část 1 - Objasnění pravidel 

Následující body omezují výsledný výkon závodnice: 

1. Nedostatek základních technických skupin s náčiním. 

2. Základní manipulace (fundamentální skupiny) nejsou prováděny v souladu s jejich definicí. 

3. Nedostatek rozmanitosti v pohybu náčiní (viditelná opakování). 

4. Špatná volba hudby, která nepodtrhuje výkon gymnastky.  

5. Pohyby gymnastky jsou mimo charakter a rytmus hudby. 

6. Oficiální zápisy sestav přeceňují schopnosti gymnastky. 

 

HelpDesk obsahuje vysvětlení a příklady pro trenéry a rozhodčí. Navíc je nutné vzít na 
vědomí následující připomenutí: 
 

« Zdvojení hodnoty » v dynamických prvcích s rotací a vyhozením / Mistrovství 

1. Poslední rotaci v DER nelze také použít jako " přidanou" rotaci těla k prvku obtížnosti,   
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protože gymnastka by byla ohodnocena dvakrát za stejnou rotaci. 
 

2. Stejná rotace rovněž nesmí být udělena dvakrát, a to v mistrovství a v obtížnosti těla: 
• v mistrovství jako jedno z kritérií 
• a pak jako součást prvku obtížnosti za + 0,1 (viz poznámka DER) . 
V uvedeném případě, druhé použití stejného rotačního prvku nebude platné (pro navýšení + 
0,10 za obtížnost těla). 
 

** Program Juniorek ** 
1. Maximální hodnota obtížnosti je 1,00 (# 3.1.2, str. 40). 
2. Prvky obtížnosti jsou: tělo, DER, taneční série a M.  
• Ujistěte se, že každý prvek obtížnosti těla a každý risk DER nepřesahuje 1,00. 
 
Srážky za artistiku a hudbu 

Srážky udělované rozhodčími za artistiku a hudbu jsou nyní zahrnuty v hodnocení provedení. 
Rozhodčí sice zaznamenávají srážky samostatně, ale ve výsledné známce, kterou 
předkládají, jsou dílčí srážky sečteny do výsledné srážky.  

Počínaje 1.1.2015 budou rozhodčí předkládat dílčí srážky samostatně. Rozhodčí budou 
udělovat srážky za artistiku odděleně od srážek za technické chyby. Tyto dvě samostatné 
srážky (známky) se objeví v rámci celkové známky za provedení pro každé cvičení. 
Toto oddělení je nezbytné k analýze a přezkoumání hodnocení rozhodčích. 

Formulář pro záznam srážek koordinační rozhodčí 

Byl vytvořen nový formulář pro záznam srážek koordinační rozhodčí a bude uveden v 
úpravách pravidel MG. 
 
Aktualizace zápisu Obtížnosti 

Byl také aktualizován zápis obtížnosti sestavy a bude uveden v úpravách pravidel MG. 
 
                                  část 2 - Změny v pravidlech 
Technická komise (TC) moderní gymnastiky je velmi znepokojena velkými rozdíly v 
rozhodování během kurzů rozhodčích a během mistrovství světa. Rozbor ukázal, kde 
dochází k tak velkým rozchodům známek. Zejména u prvků obtížnosti, kde chyba v 
provedení ovlivní hodnotu prvku obtížnosti. Díky tomuto rozboru se dá předpokládat, že tyto 
obtížně hodnotitelné prvky obtížnosti budou snadněji a přesněji identifikovatelné rozhodčími. 
Souhrn: 

Obtížnost těla: fouette/podmetenky : 
• Rozdíl v hodnocení obtížnosti je v závislosti na rozpoznání chyby v provedení. 
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Taneční kroky: 

• Pro rozhodčí je těžké rozpoznat a uznat 8 sekund taneční série, když prvek obtížnosti nebo 
akrobatický prvek přeruší sérii.  
 
DER (risk): 

• Rozdíly v hodnocení závisí na tom, jak si rozhodčí vysvětluje chyby v chycení náčiní. 
 

Mistrovství: 

• Je nutné do pravidel zahrnout další vysvětlení, definici a omezení maximálního počtu 
mistrovství. 
• Trenéři vybírají takové prvky Mistrovství, které splňují pravidla pro M a jsou tak 
rozpoznatelné pro rozhodčí.  
• V oficiálním formuláři musí být uvedeny pouze pravdivé prvky Mistrovství, a ne obvyklé a 
základní manipulace s náčiním či jejich kombinace. 
• Existují velké rozdíly v tom, jak rozhodčí posuzuje chyby v provedení M a pak následně M 
uzná či nikoliv.  
 
Technická komise učinila úpravy pravidel s cílem zlepšit a zjednodušit rozhodování 

rozhodčími. Tyto změny mají malý dopad na práci gymnastek a jejich trenérů,  

ale bude mít dopad na hodnocení rozhodčími obtížnosti a rozhodčími provedení. 

Změny budou podrobně vysvětleny v aktualizované verzi pravidel, která bude v 

platnosti od 1. ledna 2015. 

Rozhodčí a trenéři musí znát a respektovat pravidla, helpdesky a zpravodaje. 

Rozhodčí by se měli připravovat pozorně a samostatně prostřednictvím praktických 

zkušeností a studovat pravidla tak, aby rozhodovali správně a spravedlivě.  

 

Natalyia Kuzmina, 

Prezidentka technické komise moderní gymnastiky  

 


