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VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 
1.       SOUTĚŽE A SOUTĚŽNÍ PROGRAM 

1.1. OFICIÁLNÍ MISTROVSTVÍ V MODERNÍ GYMNASTICE A SOUTĚŽNÍ PROGRAM (viz Technické směrnice 

Sekce 1 a Sekce 3)         

 
1.2. SOUTĚŽNÍ PROGRAM JEDNOTLIVKYŇ    
1.2.1. Program jednotlivkyň seniorek a juniorek se obvykle skládá ze 4 sestav                
1.2.2. Délka každé sestavy je od 1’15” to 1’30” 

 
1.3. SOUTĚŽNÍ PROGRAM SPOLEČNÝCH SKLADEB 
1.3.1. Program společných skladeb se obvykle skládá ze 2 sestav: jedna skladba s jedním typem náčiní a 

druhá skladba se 2 typy náčiní 
1.3.2. Program společných skladeb juniorek se skládá ze 2 sestav: každá skladba je provedena s jedním 

typem náčiní. 
1.3.3. Délka každé sestavy je od 2’15” to 2’30”   

 
1.4. ČASOMÍRA 

Časomíra bude spuštěna s prvním pohybem gymnastky / nebo prvním pohybem gymnastky ve 
společné skladbě a bude zastavena, jakmile gymnastka / nebo poslední gymnastka ve společné 
skladbě je zcela bez pohybu.  

• Srážka je udělována koordinační rozhodčí: 0.05 b. za každou chybějící sekundu, nebo sekundu navíc 
  

1.5. HUDBA 
1.5.1. Všechny sestavy musí být celé předvedeny s hudebním doprovodem. Nicméně, velmi krátká a úmyslná 

přerušení hudby, která jsou podnícena a tudíž součástí kompozice, mohou být tolerována. 
1.5.2. Gymnastka/společná skladba může opakovat sestavu pouze v případě chyby, která je způsobena 

pořadatelskou zemí a povolena vyšším sborem rozhodčích (Superior Jury) (příklad: přerušení 
elektrického proudu, chyba zvukové aparatury, atd.). 

1.5.3. V případě nesprávné hudby, je povinností gymnastky/společné skladby okamžitě zastavit své cvičení 
(sestavu), gymnastka/společná skladba bude okamžitě opakovat svou sestavu s vlastní (správnou) 
hudbou. Protest po docvičení sestavy nebude přijímán.  

1.5.4. Hudba smí být interpretována jedním nebo několika nástroji, včetně hlasu, který je použit jako nástroj. 
Všechny nástroje jsou povoleny za předpokladu, že vyjadřují hudbu s charakteristikami nezbytnými 
pro doprovod sestavy MG:  hudební doprovod má jasnou a řádně definovanou strukturu.  
* Pouze 1 sestava společných skladeb a 1 sestava jednotlivkyň může být doprovázena hudebním 
doprovodem, který obsahuje hudbu a zpívaný text s respektem k etice. Trenér musí sestavu, kde je 
použit hudební doprovod s hudbou a slovy ZAZNAMENAT na formuláři pro zápis obtížnosti D (viz 
dodatek str. 47, 48, 51, 52).             

• Srážky udělované rozhodčí obtížnosti (D): 0.50 b. za použití hudby se zpívaným textem ve vice než 
1 sestavě  

• Srážky udělované rozhodčí obtížnosti (D): 0.50 b. pokud trenér neuvede na formuláři obtížnosti D, 
která sestava je s hudebním doprovodem s hlasem a slovy 

1.5.5. Hudba musí být jednotná. (modifikace již existujícího hudebního motivu (aranžmá) je povolena).  
Hudba nesmí být nesouvislou směsicí různých hudebních útržků.  

1.5.6. Hudba netypická pro moderní gymnastiku je zcela zakázána: (např. sirény, zvuky motorů, atd.)                                                                                
1.5.7. Hudba pro každou sestavu musí být nahrána na samostatném CD. Hudba pro každou sestavu musí být 

nahrána na vysoce kvalitním CD. Je povoleno nahrát na začátek sestavy zvukový signál.  
1.5.8. Na každém CD s hudebním doprovodem musí být zapsáno následující: 

1.5.8.1. Jméno gymnastky   



Mezinárodní pravidla MG 2013 – 2016                                4                                             platná od 1.1. 2015 
 

1.5.8.2. Země (zkratka názvu země – 3 velká písmena, která používá FIG k označení daného 
státu) 
1.5.8.3. Symbol náčiní    
1.5.8.4. Jméno(a) skladatele a název hudebního doprovodu 
1.5.8.5. Délka hudby      
1.5.8.6. Srážka je udělována Koordinační rozhodčí: 0.50 b. za hudbu, která neodpovídá 
pravidlům 

 
 

2.       SBOR ROZHODČÍCH 
2.1. SLOŽENÍ SBORU ROZHODČÍCH – Oficiální mistrovství a další soutěže 
2.1.1. VYŠŠÍ SBOR ROZHODČÍCH (SUPERIOR JURY) (viz Technické směrnice Sekce 1 a Sekce 3) 
2.1.2. SLOŽENÍ SBORU ROZHODČÍCH pro SOUTĚŽE JEDNOTLIVKYŇ A SPOLEČNÝCH SKLADEB 

Každý sbor rozhodčích (soutěže jednotlivkyň I společných skladeb) se skládá ze 2 skupin rozhodčích: rozhodčí 
Obtížnosti a rozhodčí Provedení  
 
Obtížnost (D) 

• 4 rozhodčí OBTÍŽNOSTI hodnotí nezávisle  
• Obtížnost (D): 4 rozhodčí, průměr 2 společných známek  + 2 Referenční  rozhodčí (Reference  

  judges) pro Mistrovství světa (MS)/Olympijské hry (OH) a ostatní šampionáty, které jsou  
uvedeny v Technickém reglementu v sekci 4.11.4.1.A. 

 
Provedení (E):  

•               5 rozhodčích + 2 Referenční rozhodčí pro MS a OH ostatní šampionáty, které jsou uvedeny     
              v Technickém reglementu v sekci 4.11.4.1.A. 

• 4-5 rozhodčích pro mezinárodní soutěže   
• Celková známka za provedení E (odčítáním) s 5 rozhodčími: průměr 3 středních známek 
• Celková známka za provedení E (odčítáním) se 4 rozhodčími: průměr 2 středních známek 
• Artistické a technické srážky se udávají samostatně pro výslednou známku provedení 

 
 
2.1.3. ROZHODČÍ Č.1 (D) JE ZÁROVEŇ KOORDINAČNÍ ROZHODČÍ  

•                Rozhodčí D1 – Koordinační rozhodčí uděluje srážky, uvedené v Dodatku.  
•                Vyšší sbor rozhodčích (Superior Jury) musí potvrdit srážky udělené Koordinační rozhodčí 

 
2.1.4 ROZHODČÍ ČASOMÍRY / POMEZNÍ ROZHODČÍ 

•                  2 Rozhodčí časomíry (viz 1.3, 1.4) 
•  2 Pomezní rozhodčí (viz 3.1.1-3.1.3) 

 
2.2. ROZDĚLENÍ A VÝPOČET ZNÁMKY (Pozn.: pro kategorii juniorek, viz Dodatek)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDĚLENÍ A VÝPOČET ZNÁMKY 

 

OBTÍŽNOST (D)  
Max.10.00 bodů  
4 rozhodčí 
 
Součet: průměr 2 středních známek +2 
Referenční rozhodčí pro MS/OH a ostatní 
šampionáty, které jsou uvedeny 
v Technickém reglementu v sekci 
4.11.4.1.A. 

 

PROVEDENÍ (E) 
Max. 10.00 bodů 

●chyby Artistiky                                               

●Technické chyby                                                   
 4-5 rozhodčí                                                             
5 rozhodčích + 2 Referenční rozhodčí pro MS/OH a ostatní 
šampionáty, které jsou uvedeny v Technickém reglementu 
v sekci 4.11.4.1.A. 
Odečítání:  

5 rozhodčích: průměr 3 středních známek 
4 rozhodčí: průměr 2 středních známek 
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2.2.1. DALŠÍ DOTAZY (viz Technické směrnice, Sekce. 1, Par. 8.4) 
2.3. MEZINÁRODNÍ TURNAJE 
2.3.1. Každé skupině rozhodčích bude asistovat Koordinační rozhodčí (viz 2.1.3.)  
2.3.2. Turnaj s vysokým procentem rozhodčích z pořádající země se nebude započítávat do hodnocení 

rozhodčích. 
         
2.4. ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH 

• Před každým oficiálním mistrovstvím FIG zorganizuje Technická komise FIG schůzi. Kde bude 
přítomné rozhodčí informovat o organizaci rozhodování. 

• Před každým turnajem či mistrovstvím uspořádá organizační výbor podobnou schůzi. 
• Všechny rozhodčí se musí zúčastnit celého závodu. 

 
3. ZÁVODNÍ POCHA 
3.1. JEDNOTLIVKYNĚ A SPOLEČNÉ SKLADBY 
3.1.1 Překročení závodní plochy náčiním, nebo jednou či vice částmi těla, která se dotkne země mimo 

vymezenou plochu, nebo náčiní, které opustí závodní plochu a samo se vrátí, bude penalizováno.  

• Srážka je udělována Koordinační rozhodčí: 0.30 b., vždy pro jednotlivkyně nebo za každou 

chybující gymnastku společné skladby. 

• Srážka nebude udělena, pokud náčiní opustí závodní plochu na konci sestavy, po skončení 

hudby, nebo pokud je náčiní upuštěno v posledním pohybu. 

• Pomezní rozhodčí: musí zdvihnout 1 praporek, pokud náčiní či tělo překročí závodní plochu, a 2 

praporky pokud náčiní i tělo překročí závodní plochu, musí zapsat srážku na speciální formulář 

a toto poslat Koordinační rozhodčí.   

3.1.2. Pokud náčiní překročí vymezenou plochu, aniž by se dotklo země, srážka nebude udělena. 

3.1.3. Každá sestava musí být předvedena celá na jedné závodní ploše: 

• Srážka udílená Koordinační rozhodčí: 0.30 b., pokud gymnastka nebo společná skladba změní 

závodní plochu nebo ukončí sestavu mimo závodní plochu nebo opustí závodní plochu během 

sestavy. 

• Pomezní rozhodčí: musí zdvihnout 1 praporek, pokud gymnastka nebo gymnastka ze společné 

skladby změní závodní plochu nebo opustí závodní plochu během sestavy;  musí zapsat srážku 

na speciální formulář a toto poslat Koordinační rozhodčí.   

 

4. NÁČINÍ 
4.1. NORMY –KONTROLA  
4.1.1. Normy pro náčiní jsou stanoveny v Reglementu FIG “Normy pro náčiní”.       

4.1.2. Veškeré náčiní pro společné skladby musí být identické (váha, rozměry a tvar); pouze barva náčiní se 

může lišit. 

4.1.3. Každé náčiní bude zkontrolováno před vstupem gymnastky do závodní haly. Další kontrola může být 

provedena na konci sestavy na žádost Vyššího sboru rozhodčích (Superior Jury) 

4.1.4.  Za jakékoli užití nevyhovujícího náčiní: 

• Srážka je udělována Koordinační rozhodčí: 0.50 b. za sestavu jednotlivkyně i společné skladby 

4.2. UMÍSTĚNÍ NÁČINÍ KOLEM ZÁVODNÍ PLOCHY – NÁHRADNÍ NÁČINÍ            
4.2.1. Náhradní náčiní umístěné kolem závodní plochy je povoleno:  

• Organizační výbor musí umístit sadu náhradního náčiní (kompletní sada náčiní pro jednotlivkyně 

a společné skladby pro danou soutěž) podél 3 ze 4 stran závodní plochy (kromě místa, kde 

gymnastky vstupují na závodní plochu), tak, aby je každá gymnastka mohla použít.  

Celková známka: maximálně 20.00 bodů 
Součet: známka D, max. 10.00 bodů + známka E max. 10.00 bodů 
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• Gymnastka může použít pouze náhradní náčiní, které bylo kolem závodní plochy umístěno před 

začátkem sestavy.  

• Srážka udílená Koordinační rozhodčí: 0.50 b. za jakékoli další náčiní 

• Pokud gymnastka před zahájením sestavy zjistí, že její náčiní je nepoužitelný (např.: 

uzle na stuze), může si vzít náhradní náčiní. 

• Srážka udílená Koordinační rozhodčí: 0.50 b. za zpoždění v přípravě na sestavu, které zpožďuje 

soutěž. 

4.2.2. Pokud náčiní spadne a OPUSTÍ závodní plochu nebo je nepoužitelné (velký uzel),  je povoleno použít 

náhradní náčiní: 

• Srážka udílena rozhodčí PROVEDENÍ (E): 0.70 b. za ztrátu náčiní mimo závodní plochu (bez 

ohledu na vzdálenost)/nepoužitelné náčiní 

• Srážka udílena KOORDINAČNÍ rozhodčí:  0.30 b. za náčiní, které opustí závodní plochu  

• Pomezní rozhodčí: musí zdvihnout praporek za náčiní, které překročí závodní plochu, musí 

zapsat srážku na speciální formulář a toto poslat Koordinační rozhodčí.   

4.2.3. Pokud náčiní spadne a opustí závodní plochu a je vráceno gymnastce pořadatelem nebo divákem:  

• Srážka udílena KOORDINAČNÍ rozhodčí: 0.50 b. za nepovolený návrat (podání) náčiní  

4.2.4. Pokud náčiní spadne, ale neopustí závodní plochu, není povoleno použít náhradní náčiní: 

• Srážka udílena rozhodčí PROVEDENÍ (E): 0.70 b. za ztrátu náčiní                    

• Srážka udílena KOORDINAČNÍ rozhodčí: 0.50 b. za použití náhradního náčiní          

 
4.3. ROZBITÉ NÁČINÍ NEBO NÁČINÍ ZACHYCENÉ NA STROPĚ                         
4.3.1. Pokud se náčiní rozbije během sestavy, nebo se zachytí na stropě, nebude gymnastce, nebo společné 

skladbě povoleno opakovat sestavu. 
4.3.2. Avšak gymnastka nebo společná skladba nebude penalizována za rozbité náčiní, nebo náčiní 

zachycené na stropě, ale pouze za následky, které způsobí různé technické chyby. 

4.3.3. V takovém případě může gymnastka nebo společná skladba: 
• Přerušit sestavu  
• Pokračovat v sestavě s náhradním náčiním    

4.3.4. Žádná gymnastka nebo společná skladba NESMÍ pokračovat v sestavě s rozbitým náčiním. 
Srážky:    

• Pokud gymnastka nebo společná skladba přeruší sestavu, sestava nebude hodnocena. 
• Pokud gymnastka, nebo společná skladba pokračuje v sestavě s náhradním náčiním, srážky 

budou stejné jako při ztrátě náčiní a použití náhradního náčiní (viz 4.2.2. a 4.2.3.). 

• Pokud gymnastka nebo společná skladba pokračuje v sestavě s rozbitým náčiním, sestava 

nebude hodnocena.  
4.3.5. Pokud se náčiní rozbije na konci sestavy (poslední pohyb) a gymnastka, nebo společná skladba ukončí 

sestavu s rozbitým náčiním, nebo bez náčiní, srážky budou stejné jako pro “ztrátu náčiní na konci 

sestavy:”                       

• Srážka je udělována ROZHODČÍ PROVEDENÍ (E): 0.70 bodu 

 

5.    ÚBOR GYMNASTEK 
5.1. JEDNOTLIVKYNĚ A SPOLEČNÉ SKLADBY 
5.1.1. Gymnastický trikot 

• Vhodný gymnastický trikot musí být z neprůhledného materiálu; tedy, trikoty, které mají některé 

části z krajky, musí být podšité (od trupu po hrudník). 

• Přední a zadní výstřih trikotu nesmí být hlubší, než do poloviny hrudní kosti a maximálně do úrovně 
spodní části lopatek. 

• Trikoty mohou být s rukávy, nebo bez rukávů, ale taneční trikoty s úzkými ramínky nejsou povoleny. 
• Vykrojení trikotu nesmí přesáhnout ohyb v rozkroku (maximální vykrojení).  



Mezinárodní pravidla MG 2013 – 2016                                7                                             platná od 1.1. 2015 
 

• Trikot musí být přiléhavý, aby umožnil rozhodčím ohodnotit správnou polohu každé části těla. 
• Trikoty pro společnou skladbu musí být identické (stejný materiál, styl, střih a barva). Nicméně, 

pokud je trikot z materiálu s určitým vzorem, budou tolerovány malé rozdíly, které mohou 
vzniknout střihem. 

5.1.2   Je povoleno nosit:      
• Dlouhé punčocháče ke kotníkům přes nebo pod trikot.                                                                                                                                                               
• Celotrikot, v případě, že je přiléhavý                                    
• Délka a barva(y) látky zakrývající nohy musí být stejná na obou nohách (vzhled “harlekýn” je 

zakázán), pouze styl (střih a zdobení) smí být odlišné.         
• Sukýnka přes trikot, punčocháče, nebo celotrikot, která nepřesahuje oblast boků. 
• Styl sukýnky (střih a zdobení) je libovolný, ale sukýnka musí být přiléhavá na bocích (střih “baletní 

sukýnky” je zakázán).   
• Gymnastky mohou předvést sestavu bosy, nebo v gymnastických špičkách.      
• Účes musí být úhledný a upravený a make-up lehký.  

                                 
5.1.3. Šperky a všechny druhy piercing, které by mohly ohrozit bezpečnost gymnastky, nejsou povoleny            

     ● Srážka udílena KOORDINAČNÍ rozhodčí: 

o Trikot jednotlivkyně nebo společné skladby neodpovídá pravidlům: 0.30 b. 
o Emblém nebo reklama neodpovídající oficiálním normám: 0.30 b.     

 
5.1.4.  Obvazy, nebo jiné bandáže nemohou být barevné a musí mít béžovou barvu.  

              ● Srážka udílena KOORDINAČNÍ rozhodčí : 0.30b. za nedodržení tohoto pravidla. 
5.1.5 Každý trikot bude kontrolován před vstupem gymnastky do závodní haly.  Chybějící emblémy budou  

podléhat srážkám koordinační rozhodčí 
 

6.    CHOVÁNÍ 
6.1. CHOVÁNÍ GYMNASTEK A TRENÉRŮ            
6.1.1. Gymnastky jednotlivkyně a šest (6) gymnastek společné skladby by měly být přítomné na závodní  

ploše pouze tehdy, pokud byly vyhlášeny mikrofonem, nebo Koordinační rozhodčí, nebo když svítí  

zelené světlo.  

• Srážka udělovaná Koordinační rozhodčí: 
o Brzký nebo pozdní nástup gymnastky nebo společné skladby: 0.50 b.     
o Gymnastka, která se rozcvičuje v závodní hale: 0.50 b. 
o Gymnastky společné skladby, které spolu verbálně komunikují v průběhu sestavy: 0.50 b. 

6.1.2. Jednotlivkyně i společné skladby musí na závodní plochu nastoupit rychle a bez hudebního doprovodu  

a ihned zaujmout počáteční pozici  

• Srážka udělovaná Koordinační rozhodčí: 0.50 b. pokud toto není dodrženo (viz Dodatek)     

6.1.3. Během vlastní sestavy, nesmí trenér gymnastky, nebo společné skladby jakýmkoli způsobem  

komunikovat s gymnastkou / gymnastkami, hudebníkem, nebo rozhodčími.            

• Srážka udílena KOORDINAČNÍ rozhodčí: 0.50 b. 

6.1.4. Chybné startovní pořadí 

Chybné startovní pořadí nebo jiné zvolené náčiní vzhledem k startovnímu číslu: sestava bude 

hodnocena na konci startovního pole (po rotaci). Gymnastce ale bude udělena srážka. 

• Srážka udílena KOORDINAČNÍ rozhodčí: 1.00 b. 

Součet těchto srážek bude odečten od výsledné známky. 

 
CVIČENÍ JEDNOTLIVKYŇ                      

OBTÍŽNOST  (D) 
1. OBTÍŽNOST (D) v sestavách jednotlivkyň se skládá z:    
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Pro oficiální soutěže FIG musí být formulář Obtížnosti zapsán na počítači. Rukopisný formulář nebude přijat. 

Sled všech prvků kompozice (D, S , , M) je zapsán na oficiálním formuláři v pořadí, v němž jsou 
prováděny.  

 
1.1.       Prvky obtížnosti: každá sestava musí obsahovat prvky obtížnosti z každé skupiny prvků bez náčiní   

      (Minimálně 2, maximálně 4 z každé skupiny prvků bez náčiní): skoky   , rovnováhy  , rotace   
1.1.1. Každý prvek obtížnosti je započítám pouze 1x: buď izolovaně, nebo jako součást kombinace různých 

prvků obtížnosti ve smíšené obtížnosti nebo jako součást násobné obtížnosti (nesmí být opakován). 
1.1.2. Prvky obtížnosti s rotací: v případě nedokončeného počtu rotací, než jsou uvedeny na oficiálním 

formuláři, obtížnost rotace bude ohodnocena dle počtu provedených rotací.   
1.1.3. Prvky obtížnost s násobnou rotací (Obraty)                

• Všechny obraty se počítají jako 1 prvek obtížnosti 
• 2 nebo více rotací s různými tvary   
• spojené bez opory o patu     
• Výpočet: hodnota báze 1. obratu + hodnota báze 2. obratu (pouze v případě, že je provedena 

minimální základní rotace v každém obratu bez technických chyb - poskočení nebo přerušení). 
Za spojení obratů NENÍ udělován žádný bonus. 

Příklady:  
• Zápis: na oficiálním formuláři uvádějte za symbolem každého obratu počet rotací:                        

( 1 2) = 0.20 + 0.20 = 0.40 b. 
• V případě, že gymnastka neprovede minimální základní rotaci v některém obratu, ale správně 

provede minimální základní rotaci v dalším tvaru (tvarech), budou jí započítány všechny správně 
provedené rotace.  

 ( 1 1) = 0.00 + 0.10 = 0.10 b.     

 ( 1 1) = 0.20 + 0. = 0.20 b.     

 ( 2 2 1) = 0.40 (7200) + 0.10 (3600) = 0.50 b.  
 

• V případě přerušení rotace (poskočení, „hop“), bude započítána pouze hodnota rotace, která 
byla provedena před jejím přerušením.                   

    ( 2 1 1) = 0.20 (3600 +poskočení) + 0.00 = 0.20 b. 
• V případě poskočení během spojení, bude uznána hodnota provedených rotací před přerušením 

(ale ne po přerušení). 

Prvky obtížnosti  
D 

Min. 6 a max. 9  
v koordinaci s 

fundamentálními 
technickými skupinami, 
specifickými pro každé 
náčiní a/nebo prvky z 
ostatních technických 

skupin   
Hodnota: 

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 

Mistrovství s 
náčiním 

 
 

 
 

Max. 5 
Hodnota: 0.30 

Série tanečních kroků     

                   S   
Min. 1 

Ve spojení s 
fundamentálními technickými 
skupinami práce s náčiním 

specifickými pro každé 
náčiní a prvky z vedlejších 
technických skupin práce s 

náčiním                                 
 

Hodnota: 0.30 
 

Dynamické prvky s 
rotací a vyhozením     

 

 
 

Max. 3 

 

Obtížnost (D) 
Max. 10.00 bodů      
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- Srážka rozhodčí provedení (E): 0.30 b. za poskočení  

   ( 2 +poskočení+ 1) = 0.40 + 0.00 = 0.40 b. 
 
1.1.4. Prvky obtížnosti s násobnou rotací (“Fouette”) 

• Počítají se jako 1 obtížnost 
• 2 či více “Fouetté”, která mají identický, nebo různý tvar, s oporou o patu (za spojení obratu není 

udílen žádný bonus)  
• Je možné provádět 2 či více identických tvarů najednou, nebo kombinovat různé tvary “Fouetté” 

(nepřidává se 0.10 b. za spojení).  
• V případě sklouznutí (posunutí) během „Fouetté“ bude obtížnost platná se srážkou v provedení (E) 

- přemístění (skluz) během rotace – 0.10 b.     
  Příklady: 

• ( 221) = 0.50 b.    

• ( 111) = 0.60 b.    

•  ( 11 2) = 0.60 b.    

• ( 11 2) = 0.60 b.    

• ( 11 11 1 ) = 0.80 b.           0.60 b. (stejný tvar musí být proveden za sebou před změnou do 
dalšího tvaru, nelze střídat tvary „Fouetté“) 

• ( 11111) : pro „Fouetté“ s horizontálním držením nohy: je možné provést různé tvary 
v horizontálním postavení (např. přednožení a unožení ) v průběhu „Fouetté“, ale každá 
forma musí být provedena za sebou, nelze střídat tvary „Fouetté“ 

 
1.1.5. Smíšená obtížnost 

• 2 či více různých obtížností ze stejné nebo různých skupin prvků bez náčiní           
• Každá část smíšené obtížnosti se počítá jako 1 PRVEK OBTÍŽNOSTI 
• Spojení:    

- Bez mezikroku ( ), 
- S nebo bez opory o patu ( ), 

- V případě rotace ( ) buď  “plie-relevé” nebo “z relevé na plnou nohu” nebo „na 
jinoučást těla“  zavisející na typu rotace                                  

• Každé spojení bez přerušení: + 0.10 bodu 

Příklad: (  + ) nebo (  + ) nebo (  + ) nebo (  + ) nebo (  + ) nebo (  + ) 
atd. 

Příklad: ( 1 1) = 0.40 + 0.40 + 0.10 za spojení = 0.90 b. 
o V případě, že gymnastka neprovede jeden z prvku obtížnosti, které tvoří smíšenou obtížnost,  
zbylé obtížnosti, které provede správně jí budou započítány, ale bude odečten bonus 0.10 b. za 1 
či více spojení.           

Příklad: ( 1 1) = 0.00 + 0.40 + 0.00 za spojení = 0.40 b.    
o V případě, že gymnastka provede všechny prvky obtížnosti správně, ale udělá technickou  
chybu při spojení obtížností (poskočení nebo přerušení), oba prvky obtížnosti budou započítány, 
ale bude odečten bonus 0.10 za spojení. 

         Příklad: ( 1+poskočení+ 1) = 0.40 + 0.40 + 0.00 za spojení = 0.80 b. 
 
 

1.1.6. «Stejný tvar»: 
• Identický vztah mezi trupem/nohama/ rukama během celé obtížnosti. 
• Opakování stejného tvaru – bez ohledu na přítomnost/absenci rotace, nebo přemetu, nebo počtu 

rotací těla, promenády, nebo vlny – není počítáno.  
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Výjimka: v případě série (maximum 3) stejných skoků/ poskoků a identické rotace, identické rotační 
prvky obtížnosti (obraty) spojené oporou o patu.                  

1.1.7. Prvek obtížnosti je platný, pokud je proveden: 
• Minimálně s 1 fundamentálním technickým prvkem specifickým pro dané náčiní a/nebo prvkem s 

ostatních technických skupin během: 
o  izolovaného prvku obtížnosti  
o během každého komponentu Prvků obtížnosti s násobnou rotací (Obraty) a během 

každého komponentu Smíšených obtížností 
o v případě, že je technický prvek s náčiním proveden s výraznou odchylkou (chybou) od 

základní techniky, prvek obtížnosti není platný 
� Během každých tří tvarů „Fouetté“ v násobných rotacích je vyžadován jeden 

různý fundamentální prvek nebo prvek z ostatních technických skupin s 
náčiním.   

� Během každých tří podmetenek je vyžadován jeden různý fundamentální 
prvek nebo prvek z ostatních technických skupin s náčiním.     

• Bez jedné nebo více z níže uvedených vážných technických chyb: 
o Výrazná odchylka od základní charakteristiky specifické pro každou skupinu prvků bez náčiní 
o Ztráta náčiní během prvku obtížnosti, včetně pádu 1 či 2 kuželů     
o Ztráta rovnováhy během prvku obtížnosti s oporou o ruku/ruce, náčiní, nebo pád těla    
o Statické náčiní   

1.1.8. Jakýkoli prvek obtížnosti s hodnotou nižší, než je uvedena v oficiálním formuláři, nebude uznán 
• Výjimka – prvky obtížnosti s Rotací: v případě nedokončené rotace v porovnání s počtem rotací 

uvedených v zápise sestavy, hodnota prvku obtížnosti je udělena dle počtu provedených rotací. 
• Prvky obtížnosti provedené s vyšší obtížností, než je uvedeno v zápise, budou uznány v hodnotě, která 

je uvedena v zápise sestavy 
• Jakýkoli prvek obtížnosti provedený ve větším rozsahu, než je požadováno v jeho definici, nemění 

hodnotu prvku obtížnosti.                                 
1.1.9.  V sestavě smí gymnastka provést POUZE 1 prvek obtížnosti s promenádou v “relevé” nebo na plné 

noze. Hodnota: 0.10 b. za plné chodidlo / 0.20 b. za „relevé“ + hodnota prvku obtížnosti (viz Tabulka 
1.9.2.). 

• Není povoleno provádět “promenádu" na koleni, pažích, nebo v pozici “kozáček”. 
1.1.10. Preakrobatické prvky s rotací těla, jako např. přemety a kotouly a/nebo celkové vlny těla prováděné 

buď ve stoji nebo na zemi (které nejsou uvedeny v tabulkách prvků obtížnosti) mohou být přidány 
před nebo za prvek obtížnosti za podmínky, že tyto prvky musí být zakončeny v daném prvku 
obtížnosti, nebo musí začít ihned na konci těchto prvků bez jakéhokoli přerušení. V takových 

případech přidáváme do zápisu PŘED a/nebo ZA prvek obtížnosti symboly pro rotaci ( ) a vlnu ( ). 
Hodnota: 0.10 b. + hodnota prvku obtížnosti 

• Opakování stejného rotačního prvku není dovoleno.        
• V případě, že gymnastka zopakuje stejný  nebo ; nebo neprovede správně   nebo , prvek 

obtížnosti bude uznán, ale nebude uznána hodnota (+ 0.10 b.) přidaného prvku rotace či vlny.  
 

1.1.11. Prvek obtížnosti je spojen s vyhozením náčiní, v případě, že: 
• Náčiní je vyhozeno na začátku, v průběhu, nebo ke konci prvku obtížnosti                            
• Pokud je náčiní chyceno na začátku, v průběhu, nebo ke konci prvku obtížnosti 
• V sérii 3 skoků, je možné provést vyhození v prvním skoku a chytit náčiní ve 3 skoku. Druhý skok, který 

je proveden pod letícím náčiním (bez technického prvku s náčiním) je počítán jako prvek obtížnosti.   
 

1.2. Série tanečních kroků  S  Hodnota: 0.30 b. navazující a spojené taneční kroky (klasické tance, 
folklór, moderní tanec, atd.), které ukáží rozdílný rytmus s manipulací náčiní během celé série a tato 
série tanečních kroků bude provedena:   

• Minimálně po dobu 8 sekund v souladu s tempem a rytmem hudebního doprovodu.       
• Vyjádří charakter a emoční náplň hudby pohybem těla a manipulací náčiní. 
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• Vlastní taneční kroky musí být různorodé z hlediska úrovně, směrů, rychlosti a způsobu provedení 
pohybu v souladu s tempem, rytmem, charakterem hudby a důrazy v hudbě. 

• Přechody a spojení mezi jednotlivými pohyby by měly být logické a plynulé bez nechtěných zastavení 
se a bez prodlužování přípravných pohybů (preparací) v souladu s tempem, rytmem, charakterem 
hudby a důrazy v hudbě.       

• S částečným nebo úplným přemístěním 

• S minimálně 1 fundamentální skupinou s náčiním  
� Je možné provést prvek obtížnosti o hodnotě 0.10 (mimo oficiální formulář sestavy), 

Mistrovství nebo preakrobatický prvek, pokud tyto prvky neporuší plynulost tanečních kroků. 
Jsou zahrnuty do 8 sekund.   

� Je možné provést vyhození (malé, střední, velké) během tanečních kroků, pokud tato 
manipulace podporuje myšlenku tance nebo pomůže zvětšit rozsah či dynamiku pohybu nebo 
z důvodu provedení části tanečních kroků pod letícím náčiním, pouze v případě, že je 
zařazena minimálně 1 fundamentální skupina s náčiním (ne DER).  

         •   Série tanečních kroků nebude platná, pokud: 
o dojde k pádu gymnastky nebo ztrátě náčiní 

o chybí minimálně 1 Fundamentální skupina s náčiním 
o je série kratší než 8 sekund 
o  je celá kombinace provedena na zemi  (pouze část série tanečních kroků je povolena 

na zemi). 
poznámka: malá technická chyba 0.10 b. je penalizována rozhodčími E, série tanečních kroků je platná. 

 
1.3. Fundamentální a ostatní skupiny technických prvků s náčiním 

• Fundamentální skupiny manipulace s náčiním musí v sestavě převažovat (minimálně než 50%).                                                      
• Srážka je udělována rozhodčí OBTÍŽNOSTI (D): 0.50 b., pokud fundamentální skupiny manipulace s 

náčiním nepřevažují v sestavě 
• Technické prvky s náčiním nejsou omezeny, ale nemohou být prováděny identicky během prvku 

obtížnosti (kromě sérií identických skoků/poskoků a obratů). 
 
Příklady : 

o Kruhy a “osmy” prováděné v rozdílných rovinách a v rozdílné amplitudě     
o Nestabilní vyvažování kuželů na různých částech těla            
o Kutálení kuželů a tyčky stuhy po různých částech těla    

• Na oficiální formuláře obtížnosti musí trenér zaznamenat počet Fundamentálních 
technických skupiny  (F) a  počet Vedlejších (ostatních) technických skupiny (O) pro kontrolu 
rozhodčími. 
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1.3.1. Souhrnná tabulka fundamentálních technických skupin (manipulací) specifických pro každé náčiní a 
další technické skupiny práce s náčiním 
 

Náčiní    Fundamentální technické skupiny práce s náčiním Vedlejší technické skupiny práce s náčiním 

   
  

     

Průchod švihadlem v průběhu skoku/poskoku, 
švihadlo krouží vpřed, vzad, nebo stranou                                   

• série (min. 3) kroužení složeným švihadlem na 
poloviny  

• jedna rotace otevřeného, rozloženého (napjatého) 
švihadla, drženého za střed, nebo za 1 konec 

průchod švihadlem sérií minimálně 3 malých 
přeskoků, švihadlo krouží vpřed, vzad, nebo    

              stranou                              

malá vyhození / chytání 
 

                pozn.: malé házení vyžaduje vyhození i chycení  
                během prvku obtížnosti (poznámka ze školení 10.1.  
                 2015) – platí pro všechna náčiní! 
 
 
 
 
 

  
namotávání/vymotávání 
 
 

 “ešapé”  
 
pozn. Ešapé a spirála (níže) během obtížnosti – lze provést 
vypuštění v prvku a chycení po prvku či vypuštění během 
přípravy a chycení v prvku (poznámka ze školení 10.1. 2015) 

                  spirály (dvojitá a vícečetná rotace volného konce                 
                  švihadla během „ešapé“) 

  • osmy nebo vedení švihadla s doprovodnými klony  
                  trupu (švihadlo držené obouruč) 

• velké kruhy (švihadlo držené obouruč) 

               chycení švihadla obouruč (každý konec do jedné  
                ruky) 

  

    
 
      

 průchod obručí celým tělem, nebo jeho částí                                         přechod celého těla nad obručí  

    kutálení obruče po minimálně 2 segmentech těla 

   kutálení obruče po zemi       

 
 

 malá vyhození / chytání 

   série (min. 3) kroužení obruče na ruce 
          Jeden kroužek okolo jiné části těla      

  rotace obruče (roztáčení) okolo její osy : 
� jedna volná rotace mezi prsty 
� jedna volná rotace na jiné části těla 
� série (min.3) rotací na zemi     

  
 

       

• kutálení míče po minimálně 2 velkých 
segmentech těla   
 

• dlouhé (min 1 metr) kutálení míče po zemi   
• série (min. 3) malých kutálení míče po zemi   

� “překlápění” míče                
� rotace míče okolo ruky                  
� série (min.3) malých doprovodných malých 

kutálení  
� kutálení těla po míči na zemi   
� vytrčení/vyrážení míče různými částmi těla   
pozn.: gymnastka může „vyrazit“ nebo chytit míč po 
vyražení během prvku obtížnosti (poznámka ze 
školení 10.1. 2015)           

   odbíjení: 
� série (min.3) malých odbíjení (pod úrovní kolene) 
� 1 velké odbití (na úrovni kolene a výše) 
� viditelné odbití o část těla            

 

 malá vyhození / chytání 
 
 
     

  osmy s krouživým pohybem paží a doprovodným   
          pohybem trupu    

             
          chycení míče do 1 ruky           
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mlýnky: min. 4 malé kroužky kuželů s časovým 
zpožděním a pokaždé se střídáním křížení a  

              nekřížení zápěstí/rukou  
 

� volná rotace 1 nebo  2 kuželů na části těla, 
nebo na zemi            

� kutálení 1 nebo 2 kuželů po části těla, nebo po 
zemi          

� odbití 1 nebo 2 kuželů o část těla   
� “klouzavé” pohyby 
� ťukání (min. 1) 
� vytrčení/vyrážení kužele/ů různými částmi těla   

   série (min.3) malých kroužků oběma kužely  série (min. 3) malých kroužků 1 kuželí 

asymetrické pohyby 2 kuželů se musí lišit svým 
tvarem, amplitudou a směrem nebo rovinou             

               

  
  malé vyhazování / chytání 1 kužele 

   malé vyhazování / chytání 2 kuželů s rotací, buď  
            simultánně, nebo střídavě 
            

  simultánní vyhazování / chytání 2 kuželů 

 asymetrické vyhození 2 kuželů 

    “kaskádovitá” vyhození / chycení (dvojitá nebo  
                 trojitá) 

    
spirály (4-5 kroužků), úzké a stejná výška   

  spirály na zemi      
   “Bumerang”  (ve vzduchu nebo na zemi) 
 
Pozn.: aby byl “boomerang” uznán, musí být stuha chycena za 
vracející se tyčku, vypuštění (vyhození) stuhy nebo chycení 
tyčku může být provedeno v prvku obtížnosti (poznámka ze 
školení 10.1. 2015 

  hádky (4-5 hádků), úzké a stejná výška   

 hádky na zemi 

   
� rotační pohyby tyčky stuhy okolo ruky          
� kutáleni tyčky po části těla                     
� odražení / odbití tyčky o část těla 
� namotávání 
� pohyby stuhou okolo částí těla provedené držením 

tyčky jinou částí těla (ruka, krk, kolena, loket) 
během pohybu těla nebo prvku obtížnosti s 
rotací (neplatí během promenády  “Slow Turn”) 

                     
malé vyhazování / chytání 

  průchod skrz nebo nad kresbou stuhy                                 
                

 “Ešapé” 

                                        Pozn. Malá házení – v blízkosti těla 

  
Kritéria pro DER a Mistrovství, které reprezentují Fundamentální skupinu (viz níže), mohou být započítána do celkové 
kalkulace fundamentálních skupin s náčiním. 
 
 

 
 

 

1.3.2. Souhrnná tabulka vedlejších technických skupin / manipulací platná pro všechna náčiní    

       
Házení a chytání 
Střední házení – jedno až dvou násobek výšky gymnastky 
Vysoké házení – vyšší než dvou násobek výšky gymnastky 

 

 

Manipulace s náčiním (náčiní v pohybu): 
• Osmy s doprovodným pohybem těla (neplatí pro švihadlo a míč) 
• Velké kruhy (složené či rozložené švihadlo v jedné ruce, mlýnky)  
• Předání náčiní okolo části těla, nebo pod nohou (nohama) 

 
Nestabilní vyvažování na části těla      
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1.3.3. Nestabilní vyvažování: 
• Náčiní je drženo bez pomoci ruky/rukou na malé ploše segmentu těla (krk, noha, hřbet ruky),  
nebo se jedná o obtížnou spolupráci tělo-náčiní s rizikem ztráty náčiní (včetně držení míče na dlani 
během prvku obtížnosti rotace)  
• Náčiní nesmí být zmáčknuté jakoukoli částí těla, aby mohlo být považováno za náčiní, které je 

nestabilně vyvažováno. 
Výjimka:  

• Míč a kužel(e), mohou být drženy (zmáčknuty) za zády během pohybů a prvků obtížnosti s 
rotací (není povoleno v promenádách). 

• Švihadlo (rozložené nebo složené na poloviny) a tyčka stuhy mohou být vyvažovány na 
zádech (nezmáčknuté) během rotačních pohybů nebo prvku obtížnosti s rotací. 

  
1.3.4. Statické náčiní 

• Náčiní je pevně drženo, nebo zmáčknuto jednou, nebo oběma rukama 
• Náčiní je pevně drženo, nebo zmáčknuto jednou nebo více částmi těla během více než 1 pohybu 
• Náčiní je drženo během přípravného pohybu před prvkem obtížnosti a následně i v prvku obtížnosti, 

nebo je drženo ve 2 prvcích obtížnosti za sebou 
• Náčiní jako dekorace (pro cvičení jednotlivkyň a společných skladeb) – je možné předvést originální, 

estetické a různorodé choreografické prvky v případě, že tyto prvky budou krátké a nenaručí 
plynulost pohybu náčiní (maximálne třikrát v každé sestavě, ne déle než 4 pohyby bez náčiní). 

• Srážka je udílena rozhodčí provedení (E): 0.30 b. za statické náčiní nebo za náčiní jako dekorace 
neodpovídající pravidlům 

1.4. Dynamické prvky s rotací a vyhozením – DER ( ) se skládají z vyhození náčiní a:         
• Minimálně 2 rotací těla bez přerušení podél jakékoli osy během vyhození, letu náčiní nebo chycení 

náčiní                                  
• Ztráty zrakové kontroly nad náčiním        
• S nebo bez přechodu na zem            
• Chycení náčiní během nebo na konci rotace(í). V případě technické chyby se srážkou 0.10 během 

chycení náčiní (nesprávné chycení s 1 – 2 kroky apod.), DER je platné a bude udělena srážka 
v provedení E.                     

1.4.1. Hodnota dynamických prvků s rotací ( ) může být navýšena za následujících podmínek: 
• Typ vyhození (každý typ vyhození musí být různý)     
• Počet rotací těla během vyhození nebo letu náčiní nebo chycení náčiní                     
• Typ chytání během nebo na konci poslední rotace          

 

1.4.2. Základní hodnota a kritéria  
Základní hodnota Kritéria  

 2 =0.20    
2 dynamické prvky s rotací            

 3 =0.30 nebo více ( 4, atd.) 
3 nebo více dynamických prvků s rotací (+ 0.10 
za každou další rotaci)        

1.4.3. Doplňující kritéria pro : 
• Doplňující kritéria mohou být provedena během vyhození a/nebo chytání náčiní a/nebo během rotace 

těla (viz Souhrnná tabulka Doplňujících kritérií) 

• Za každé doplňující kritérium je základní hodnota navýšena o 0.10 b.           

• Hodnota  je dána počtem provedených rotací (minimálně 2 bez přerušení) a správně provedenými 
kritérii.           

• Na oficiálním formuláři pro Obtížnost bude zaznamenán počet zamýšlených rotací a symboly pro 
všechna doplňující kritéria:          
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Příklad: 3 =0.50    

Příklad: 2 =0.50 

1.4.4. Souhrnná tabulka pro doplňující kritéria  

Doplňující kritéria  

 
Změna osy rotace těla pod letícím náčiním nebo během chycení náčiní              

 Bez zrakové kontroly během vyhození / chycení     

 Bez pomoci rukou během vyhození / chycení     

 Průchod náčiním během vyhození / chycení     

 Změna úrovně gymnastky (dvě úrovně: let/stoj nebo zem) 

Specifická vyhazování náčiní     

  
Rotační vyhození okolo horizontální nebo vertikální osy náčiní      

 Šikmá rovina 

         

 

Vyhození/chyceni 2 kuželů 

 
 

Asymetrické vyhození 2 kuželů 

Smíšené chycení švihadla/kuželů 

 Vyhození a/nebo chycení pod nohou (nohama)  

 
Vyhození po odbití o zem, po kutálení na zemi apod. 

  
 

Kužele: kaskádovité vyhazování kuželů (obě kužele musí být zároveň ve vzduchu během některé z části 

kaskády) 

 otevřené švihadlo 

Specifická chytání náčiní 

 
Chycení do kutálení  

 Přímé opětovné vyhození / opětovné odbití  

 Chycení do kroužení 

 Chycení míče do 1 ruky 

 Chycení švihadla obouruč (každý konec do jedné ruky) 

 

1.4.5. Je možné použít pouze prvky obtížnosti s rotací v hodnotě 0.10 b. v  , Mistrovství; výměnách a 
kolaboracích ve společných skladbách, aniž by byly zaznamenány do oficiálního formuláře Obtížnosti a 
aniž by byly vzaty v potaz při výpočtu celkové známky za prvky obtížnosti.     

• Během vyhození nebo chycení náčiní v DER je možné použít prvek obtížnosti s rotací 
(skoky/poskoky a rotace o 180° a více) s hodnotou vyšší než 0.10 bodu. Tato obtížnost musí být 
uvedena ve formuláři Obtížnosti  a musí být zahrnuta do celkového součtu a počtu rotací v 
DER. 

1.4.6. Rotační prvek („šené“) může být použit pouze jednou jako součást , isolovaně, nebo v sérii. 

• Opakování „šené“ během - s opakováním není platný. 
             
1.5 Preakrobatické prvky (sestavy jednotlivkyň i společné skladby) mohou být provedeny jednou v   

sestavě.  

• Jako součást prvku obtížnosti s různou technikou rotace     
• Všechny preakrobatické prvky musí být provedeny bez stop pozice nebo s velmi rychlým zastavením 

během chycení náčiní                         

• Stejný preakrobatický prvek může být proveden jako součást , izolovaně nebo v sérii dvou a více 
prvků nebo jako součást Kolaborace nebo Výměny ve společných skladbách.  
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• Preakrobatický prvek, který byl použit v sérii, nemůže být opakován izolovaně jako součást a/nebo 

jako součást Kolaborace ve společných skladbách. nebo kolaborace s opakování nejsou platné. 
Pozn.: stejný preakrobatický prvek může být proveden 1x jako přídavek k prvku obtížnosti a 1x jako 
součást DER / Mistrovství pro cvičení jednotlivkyň a 1x jako součást DER/ Kolaborace ve společných 
skladbách.  

 
1.5.1. Jsou povoleny POUZE níže uvedené skupiny akrobatických prvků: 

• Kotouly vpřed, vzad a stranou bez letové fáze    
• Přemety vpřed, vzad, stranou („hvězdy“) bez letové fáze             
• Přemety provedené s rozdílnou oporou (na hrudníku, ramenou, ruce/rukách) a/nebo technikou jsou 

považovány za rozdílné preakrobatické prvky.                                  
• «Kotoul přes ramena/rybička»: přemet na zemi přes jedno rameno s přechodem přes vertikální pozici 

napjatého těla                          

                             vpřed            vzad     

• “Skok s velkým roznožením a předklonem trupu“ přímo do 1 nebo více kotoulů vpřed je platný i pro  
(Dynamický prvek s rotací)     

• Je možné použít kritérium   „změna úrovně gymnastky“ pro tento „dálkový skok“ během  

Příklad: “ Skok s velkým roznožením s předklonem do kotoulu ” + 2 kotouly = 3 (3 dynamické prvky s rotací)        

1.5.2. Následující prvky jsou povoleny, ale nepovažují se za preakrobatické prvky:            
• Stoj na lopatkách „svíčka“      
• Bočný nebo čelný rozštěp bez zastavení v pozici          
• Opora o 1 nebo obě ruce, nebo předloktí bez dalšího kontaktu se zemí, bez přemetu, hvězdy a bez 

zastavení ve vertikální pozici. 
 

1.5.3. Všechny skupiny povolených preakrobatických prvků mohou být použity v sestavě za následujících 
podmínek:                       

• Jsou provedeny s technickým prvkem s náčiním. 
• Gymnastka je v kontaktu s náčiním na začátku, na konci, nebo během celého akrobatického prvku. 
 

1.6. Mistrovství s náčiním (M) a Originalita ( ) 

1.6.1.  Obecné požadavky: mistrovství s náčiním se skládá z kombinací různých manipulací náčiní:  
Obecné požadavky: 

• Mistrovství obsahuje neobvyklé prvky s náčiním (jedná se ojedinělé, unikátní prvky, které 
nejsou prováděny na běžné úrovni jako standartní manipulace s náčiním v moderní 
gymnastice).  

• Mistrovství nebude platné v případě nedokončení/nenaplnění  zaznamenaného prvku (báze + 
kritérium).  

• V případě technických chyb není Mistrovství platné. 
• Kombinace prvků každého Mistrovství s náčiním musí být odlišné.  

Na oficiálním formuláři je Mistrovství s náčiním označeno jako M + Báze (kritéria) = 0.30 
• Mistrovství se skládá z: 
o MINIMÁLNĚ 1 BÁZE: fundamentální a/ nebo vedlejší technická skupina manipulace s náčiním 

(viz tabulka 1.3.1.) + minimálně 2 kritéria. Příklad: M  ( ) 
           NEBO 

o 2 BÁZE + minimálně 1 kritérium. Příklad: M ( ) 
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1.6.2.   Mistrovství s náčiním muže být také provedeno během:      
• Prvku obtížnosti (D)  
• Série tanečních kroků S  

 
1.6.3. Tabulka kritérií pro mistrovství s náčiním (M) 

 Bez zrakové kontroly 

 Bez pomoci ruky/rukou 

 • Dvojšvih , , ,   během skoků nebo poskoků 

• Velmi rychlé rotace kužele(ů) během letu 

 S rotací těla (180° a více) 

 předání bez pomoci rukou minimálně 2 různými částmi těla 

2   
3   

 

2 nebo 3 dlouhá kutálení náčiní po různých segmentech těla , , ,     

 Dlouhé kutálení po různých částech těla v pozici na zemi 

  Přímé chycení do kutálení po těle  , ,  

 Přímé chycení do průchodu náčiním ,  

 Přímé chycení náčiní do kroužení  

 • Asymetrické vyhození 2 kuželů 

• Smíšené chytání ,  
• Křížení paží během skoků nebo poskoků 

 • Vyhození a/nebo chycení pod nohou (nohama) 
• Technický prvek s náčiním provedený pod nohou/nohama během  

                        rotace (mlýnky, spirály, kroužení obručí apod.) 

 Opětovné vyhození 

 Vyhození otevřeného, rozloženého švihadla  
Pozn.: Kromě tabulky výše je možné pro Mistrovství použít kritéria „specifická vyhazování a chytání“ tabulka 
1.4.4. 

1.6.4. Originální prvky s náčiním (originality) pro jednotlivkyně a společné skladby:  (0.40) 
• Všechny originální prvky s náčiním (dále jen Originality) musí být deklarovány nejméně 2 měsíce před 

Mistrovstvím světa, aby mohly být ohodnoceny Technickou komisí. 
• Před Mistrovstvím světa budou dané národní federace požádány, aby poskytly FIG video 

s Originalitami a jejich popisem ve dvou jazycích (angličtina a francouzština) spolu s nákresem 
Originality. 

• Gymnastky nebo společné skladby, které se nezúčastní Mistrovství světa, mají i přesto možnost 
předložit FIG video s Originalitami pro ohodnocení. 

• Originalita, která bude schválena, bude platná pro specifické náčiní a gymnastku či společnou skladbu 
po celou dobu trvání Olympijského cyklu; je možné, aby tyto Originality používaly i ostatní gymnastky, 
popř. společné skladby, avšak bez bonusu za Originalitu +0.40 b. 

• Symbol  musí být zapsán v zápise D před Originalitou. 
1.6.5.   Akceptace nového prvku obtížnosti  

Nové prvky obtížnosti, které nejsou v současné době prováděny nebo které neexistují v tabulkách prvků 
obtížnosti, by měly být předloženy na Technické komisi (TC) MG FIG.  
a) Aby mohl být uznán nový prvek Obtížnosti a TK MG mohla přiřadit hodnotu této obtížnosti, prvek musí 
být úspěšně proveden/předveden (bez chyby) poprvé při oficiální soutěži FIG:  
- Mistrovství světa  
- Olympijské hry  
- Olympijské hry mládeže 
b) Prvek bude ohodnocen, pokud jej více než jedna gymnastka předvedla na soutěži poprvé.  
c) Nové prvky musí být předloženy nejpozději do 2 měsíců před pořádáním oficiální soutěže. K žádosti o 
posouzení prvku musí být přiložen popis prvky ve 2 jazycích (ve francouzštině a angličtině), s grafickým 
záznamem prvku a na DVD nebo formou elektronického odkazu.  
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d) Rozhodnutí pak bude sděleno co nejdříve, a to písemně.  
- Dané federaci 
- Rozhodčím v rámci Zasedání rozhodčích (Instrukce) nebo na Briefingu rozhodčích před příslušnou soutěží.  
e) Nový prvek obtížnosti se objeví v oficiálních pravidlech MG pouze tehdy, pokud byl předložen, potvrzen 
a proveden na oficiální soutěži FIG. 

 
1.7. Výpočet známky za Obtížnost (D) 
       Rozhodčí Obtížnosti (D) udělí známku za Obtížnost sestavy následujícím způsobem:               

� Ohodnotí všechny prvky obtížnosti (max.9) v pořadí, ve kterém jsou zapsány, ověří, zda jsou 
provedeny povoleným způsobem 

� Doplní, v případě potřeby, nezapsané prvky obtížnosti do oficiálního formuláře zápisu sestavy.  
� Ověří provedení minimálně 1 série tanečních kroků S   

� Ověří provedení maximálně 3 dynamických prvků s rotací  
� Ověří Mistrovství s náčiním (M), maximálně 5 
� Ověří dominanci 50% fundamentálních skupin s náčiním 
� Udělí odpovídající známku     
� Odečte srážky        

 
 

1.8. Srážky udílené rozhodčími obtížnosti 

Srážky    0.30 0.50  

 

• Zápis sestavy/sestava obsahuje méně než 2 prvky obtížnosti 
z každé skupiny prvků, srážka je udělena za každou chybějící 
obtížnost                                    

• Zápis sestavy/sestava obsahuje více než 4 prvky obtížnosti 
z každé skupiny, srážka je udělena za každý prvek obtížnosti, 
který přesahuje počet povolených prvků obtížnosti (všechny 
prvky obtížnosti, které jsou navíc, budou vyškrtnuty v pořadí, ve 
kterém budou provedeny). 

Absence převahy 
fundamentálních skupin (méně 
než 50%) 
 
Více než 9 zapsaných obtížností 
(bude započítáno pouze prvních 9 
provedených obtížností) 

 
V zápise/ sestavě chybí série 

tanečních  kroků  S   
 

Zápis/ sestava obsahuje více než 3 

dynamické prvky s rotací  
 
V zápise je uvedeno více než 5 
Mistrovství 
 
Více než 1 sestava obsahuje hudbu 
se zpívaným textem   

 
Na zápisu sestavy D není uvedeno, 
která sestava je s hudebním 
doprovodem s hlasem a slovy 

Nesprávný výpočet (jedenkrát):             
• Součet celkové hodnoty všech Obtížností   

• Hodnota každého komponentu Obtížnosti  D,  , S , M 

Více než jedna „promenáda“ v prvku obtížnosti v sestavě 
 
Každý provedený prvek obtížnosti, který není zapsán v oficiálním 
zápise sestavy. Kromě prvků obtížnosti s hodnotou 0.10 b: 

• použitých jako součást DER a Mistrovství 
• s nebo bez rotace použitých v sérii tanečních kroků 

1.8.1.  Pokud je prvek obtížnosti zapsán špatným symbolem, nebo je prvek obtížnosti opakován, nebo je 
technický prvek s náčiním proveden identicky v prvku obtížnosti, prvek obtížnosti nebude uznán (nebude 
udělena žádná srážka). 
1.8.2  Pokud je sestava na delší časový úsek přerušena (vážná chyba v provedení) a gymnastka nemá čas, 
aby provedla prvky obtížnosti uvedené v zápise sestavy, za chybějící obtížnosti nebude udělena žádná srážka. 
1.8.3.  V případě, že je rozdíl mezi psaným textem a symbolem uvedeným v tabulkách pro prvek obtížnosti, 
text je rozhodující.                                                                            
 
1.9. Tabulky prvků obtížnosti 
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1.9.1. TABULKA OBTÍŽNOSTÍ SKOKŮ ( ) 
1.9.1.1. Základní charakteristika 

• Zafixovaný a řádně definovaný tvar skoku během letu 
• Dostatečná výška skoku pro provedení požadovaného tvaru skoku 

1.9.1.2. Skoky, které neobsahují ve své základní charakteristice skrčení zánožmo, záklon trupu, rotace o 1800 :skrčení zánožmo +0.10, záklon trupu +0.20, rotace o 180° a více + 0,20. 
• V takových případech musí být k danému symbolu skoku přidány následující symboly: skrčení zánožmo  , záklon trupu  , rotace 1800 . 

                Příklady: (0.20) + rotace 1800 =  (0.40) ;       (0.50) + skrčení zánožmo =  (0.60) ;       (0.50) + záklon trupu =  (0.70) ;    (0.40) + záklon trupu=  (0.60)  

• K základním skokům (č. 9, 10) mohou být přidána následující kritéria: prošvihnutí skrčenou nohou   - 0.10 ( ); prošvihnutí napnutou nohou  - 0.20 ( ) 

Příklady:  (0.20) + prošvihnutí skrčenou nohou  v rozsahu (0.10) =  (0.30);  (0.20) + prošvihnutí napnutou nohou v rozsahu (0.20) =    (0.40) 
     

 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 
1. vertikální skoky s rotací těla 
o 1800, as 3600 

1800   

  
 

 vzad,  stranou 

360° 360° 

  

   

2. «Příklep» (vpřed, stranou, 
vzad); skok prohnutě 
 

 
 

    

3. “Nůžky” skoky s výměnou 
nohou v různých pozicích, se 
skrčením zánožmo 
 

  
Nohy v horizontální pozici  

Nohy v úrovni hlavy (vpřed, 
vzad) 

 
 

  

4. Skoky schylmo  
Skoky schylmo roznožmo 
 

  
  
 

 
 

 

  
 

5. «Kozáček» 
Nohy v různých pozicích; 
Ve skrčení zánožmo          

 
                      
 
(odraz a doskok na stejnou 
nohu) 

  

6. „Přípatka“ 
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7. «Fouette» 
Nohy v různých pozicích   

 

  

  
 

 

  

  

      
 

           
 

 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 
8. “Kadet”. 
Nohy v různých pozicích 

   

      

   
9. Dálkové skoky a jeleny: se 
skrčením zánožmo; 
záklonem; s rotací trupu.                   
Tyto skoky provedené 
s odrazem jedné nebo obou 
nohou jsou považovány za 
rozdílné prvky obtížnosti. 
V případě odrazu z obou 
nohou, je třeba pod značku 
skoku dodat symbol   .  

    
 
 

  

        

 

       
 

  
 

         
 

   
        

 

  
     

2   

 
   

 3   

10. dálkové skoky s rotací - 
nohy v různých pozicích, dle 
kritérií 

  
  

 
       

11. «Butterfly» 
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1.9.2. Tabulka obtížností ROVNOVÁH ( ) 
 

1.9.2.1. Základní charakteristika:  
• Zafixovaný a řádně definovaný tvar (stop pozice)  
• Rovnováha musí být provedena na výponu, plné noze, nebo na části těla 

 
1.9.2.2. Promenáda: 

• Je povoleno provést 1 promenádu na výponu (relevé) nebo plné noze. Hodnota prvku obtížnosti rovnováhy je určena připočítáním 0.10 za promenádu na plné noze / 0,20 za 
promenádu ve výponu k základní hodnotě rovnováhy při provedení promenády 180 nebo více během prvku obtížnosti. Následující symboly jsou přidání k symbolům existující 

rovnováhy:  nebo  (příklad: ,  ) 
• V případě, že promenáda během obtížnosti rovnováhy není správně provedena, hodnota prvku obtížnosti + promenáda nebudou započítány.      
• Není dovoleno provádět promenádu na koleni, pažích, nebo v pozici „kozáček“                          

1.9.2.3. Obtížnosti č.2 & 3 mohou být provedeny na plné noze. Hodnota je snížena o 0.10 b. a symbol pro tento prvek musí obsahovat šipku dolů (Příklad :  =0.40 bodu) 
 

 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 
1. “Passé” . Volná noha pod 
horizontální pozicí 
s předklonem, nebo 
záklonem trupu  

  
    

2. volná noha v horizontální 
pozici v různých směrech 
s předklonem, úklonem a 
záklonem těla    

 

          
  

            

       

 

3. volná noha ve vysoké 
pozici v různých směrech, 
tělo v horizontální pozici 
nebo pod, s dopomocí nebo 
bez dopomoci 

 
      

 
     

 

     

     

    

   
4. Fouetté (min. 3 různé tvary, 
bez dopomoci rukou,  na 
“relevé”(pokaždé s oporou o 
patu), minimálně  1 obrat o 
900 nebo 1800 ). Každý tvar 
rovnováhy musí být jasně 
zafixován. 

    

Fouetté  
Noha v horizontální pozici 
minimálně ve 2 tvarech + 
minimálně 1 otočení 

 
 
 

Fouetté:  
Noha nad horizontální 
polohou v minimálně 2 
tvarech + minimálně 1 
otočení 

5. “kozáček:” volná noha 
v horizontální poloze, 
vysoko, nebo gymnastka 
mění polohu nohy 

    
         

   

6. rovnováhy s oporou o 
různé části těla                                                          
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7. Dynamická rovnováha 
s celkovou vlnou těla 
 

    

 

   

  

8. Dynamická rovnováha 
s nebo bez pohybu nohy 
s oporou o různé části těla.                

; ;  
(pohyb vpřed do opory na 
loktech)   

; ;  
(pohyb vzad s průchodem 
mostem do opory na loktech) 

                

  nebo opačně 

 

 

 

 
s půlobratem těla   
                                  

   
 
s půlobratem těla   
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1.9.3. Tabulka obtížností ROTACÍ ( ) 
1.9.3.1. Základní charakteristika 

• Minimální základní rotace 3600 (s výjimkou rotací #3 , ) 

• Definovaný a zafixovaný tvar během celé rotace     

• Provedena na výponu (Obrat), plné noze, nebo s oporou o různé části těla                  
 

1.9.3.2. Další rotace:         

• Každá další rotace na relevé o 3600 zvyšuje úroveň prvku obtížnosti o základní hodnotu pro izolované a násobné prvky obtížnosti a jako součást smíšených obtížností           

• Každá další rotace o 3600 na plné noze (kromě rotace č.7  maximálně 1 rotace), zvyšuje úroveň prvku obtížnosti o 0.20 b.     
• Rotace se záklonem trupu (#3, hodnota 0.40 a 0.50): rozdílné počáteční pozice ("ze stoje“, «ze země“) vyžadují různou techniku; tím pádem jsou tyto Rotace považovány za rozdílné obtížnosti. 

Je tedy možné 1x v sestavě provést Rotaci se začáteční pozicí ze země a 1x se základní pozicí ze stoje bez ohledu na zvolenou základní rotaci (1800/3600).  
• Možná změna úrovně gymnastky (stojná noha se postupně krčí, nebo návrat do pozice na napnuté stojné noze) + 0.10 b. pokaždé. V takovém případě je nutné připsat šipku, která ukazuje směr 

změny úrovně gymnastky napravo od symbolu rotace.  

                              Příklady:  stojná noha se postupně krčí;  stojná noha se napíná; 3  stojná noha se postupně krčí a poté se opět napíná            
 

 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 
1. “Passé”. Stojná noha pod 
horizontální pozicí:  tělo 
v předklonu nebo v záklonu, 
spirálový obrat s vlnou 
(“tonneau”) 

 

 

 

 

  

2. Volná noha napnutá, nebo 
skrčená v horizontální pozici, 
tělo v předklonu 
v horizontální úrovni 

 

      

     

         
 

     

 

 

3. volná noha vysoko 
s dopomocí nebo bez, tělo 
předkloněné v horizontální 
úrovni, nebo pod 
horizontální polohou 

 

        
 

         

       

    

  

  

       
4. «Kozáček» (volná noha 
v horizontální poloze); 
předklon těla       

                          

   

5. «Fouetté» 

         

   

6. “Podmetenka” vpřed, 
stranou, vzad; Spirálový 
obrat s celkovou vlnou 
těla, ”penché“ – rotace v íčku 

    
“Podmetenka“ vpřed, nebo 

stranou       

 

 „podmetenka“ vzad                   
 

 

7. Rotace na různých částech 
těla                 

(max. 1 rotace) 
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CVIČENÍ JEDNOTLIVKYŇ  
PROVEDENÍ (E) 

 
2. PROVEDENÍ (E) sestav jednotlivkyň se skládá z:          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Artistické komponenty 
2.1.1. Jednota kompozice     
2.1.1.1. Hlavním cílem je vytvořit uměleckou image, vyjádřenou pohyby těla a náčiní a charakterem 

hudebního doprovodu.                       
2.1.1.2. Charakter hudby musí být definován hlavní myšlenkou/tématem kompozice, a gymnastka musí 

sdělit tuto hlavní myšlenku sestavy divákům od začátku do konce sestavy.                               
2.1.1.3. Kompozice by se měla rozvíjet technickými, estetickými a spojujícími prvky, kde pohyby plynule 

přecházejí jeden v druhý, včetně kontrastů v rychlosti/intenzitě (dynamice), rozsahu a úrovních 
pohybu, a měla by být předvedena v těsném vztahu s hudbou.                         

2.1.1.4. A.  Kompozice by neměla být sérií nepropojených prvků obtížnosti, nebo prvků s náčiním, ale  
naopak, přechody z jednoho pohybu do druhého musí být logické a plynule propojené, bez 
nutných přerušení nebo příliš dlouhých přípravných prvků před pohyby těla nebo náčiní. 

B Pohyby těla i náčiní během Série tanečních kroků musí prokázat rozmanitost v následujících  
případech:  

• roviny pohybu náčiní  
• úrovně pohybu těla a náčiní  
• směr pohybu v krocích a v pohybu náčiní  
• rychlost pohybu těla a pohybu náčiní v harmonii s hudbou  
• způsoby manipulace s náčiním a pohybu těla při tanečních krocích.             

2.1.1.5. Gymnastka musí být v kontaktu s náčiním na začátku a na konci sestavy. Začáteční pozice sestavy 
musí plynule korespondovat se začátečním pohybem náčiní. Začáteční a závěrečná póza nesmí být 
extrémní.                                                                                   

 
2.1.2. Hudba a pohyb 
2.1.2.1. Mezi pohyby gymnastky a hudbou musí být celkový soulad, který je vyjádřen:                                                            

• Kontrastem pohybů v souladu s tempem, rytmem a hudebními akcenty. 
• Schopností vyjádřit charakter a emocionální výraz s hudbou skrze pohyby těla a kontinuální práce 

s náčiní. 
2.1.2.2. Sestava, která koresponduje s hudbou pouze na počátku a na konci bude považována za sestavu, 

kdy je hudba použita jako „pozadí“.                                                                                                                  
 
2.1.3. „“Výraz“ je charakterizován:         

• Syntézou síly, krásy a elegance pohybů                                                          
• Participací všech segmentů těla (hlava, ramena, trup, ruce, paže, nohy)                     
• Výrazem tváře, který musí též vyjadřovat téma hudby a sdělení kompozice                                           
• Různorodostí v rychlosti a intenzitě (dynamice) pohybů gymnastky/náčiní, které musí reflektovat 

dynamiku pohybu 
                                                                            

2.1.4 Využití prostoru (různorodost): Závodní plocha musí být plně využita: 
• Různé úrovně (gymnastka v letu, ve stoje, na zemi, atd.)       

Provedení (E) 
Maximum 10.00 b.     

Odčítáním: 5 rozhodčích: průměr 3 středních známek      
                       4 rozhodčí: průměr 2 středních známek 

 
Chyby  

ARTISTIKY 

 
TECHNICKÉ  

Chyby  
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• Různorodost směrů/trajektorií pohybů těla/náčiní (vpřed, vzad, atd.)                      
• Různorodost způsobů přemisťování        

• Srážka je udělována rozhodčí PROVEDENÍ (E): 0.30 b. za nedostatek různorodosti ve využití  
               plochy, úrovní, směrů/trajektorií pohybů těla/náčiní a způsobů přemisťování 

 
2.2. Technické chyby 
2.2.1. Rovnováha práce pravé a levé ruky (50% pohybu náčiní) 

• Musí být rovnoměrně prováděna v průběhu celé sestavy                          
• Sestavy jednotlivkyň: obruč, míč a stuha         
• Nevyžaduje se u společných skladeb 
• Nedostatek rovnováhy mezi prací pravé a levé ruky 

•          Srážka je udělována rozhodčí PROVEDENÍ (E): 0.30 b. 
 
2.3. Srážky za provedení (chyby Artistiky a technické chyby) 

 
Srážky     0.10 0.30 0.50 a více 

Chyby Artistiky 
 
 
 

Jednota kompozice 
 

Přerušení logické návaznosti 
mezi pohyby (0.10 b. 
pokaždé)  
 
Nedostatek rozmanitosti v 
pohybu těla a náčiní během 
sestavy (taneční kroky, 
kombinace, 
spolupráce/kolaborace, 
spojovací prvky atd.)  

Neopodstatněná nebo 
extrémní počáteční, nebo 
závěrečná póza.                 

Absence jednotnosti 
mezi přechody a 
v plynulosti během části 
sestavy  
Absence jednotnosti 
mezi přechody a 
v plynulosti během CELÉ 
sestavy (1.00 b.). Celá 
sestava je pouze sérií 
nepropojených pohybů. 

 
Hudba – pohyb 

Absence harmonie mezi 
rytmem a charakterem hudby 
a pohybů (isolovaný výskyt)   
(0.10 pokaždé)                                  

 Absence harmonie mezi 
rytmem a charakterem 
hudby a pohybů během 
části sestavy.           
                  
Absence harmonie mezi 
rytmem a charakterem 
hudby a pohybů během 
celé sestavy (zcela 
chybí rytmus a 
charakter) – 1.00 b.                           

 
Výraz těla 

Izolované pohyby segmentů 
těla                               

Absence výrazu těla a tváře 
po většinu sestavy                         

Totální absence pohybů 
těla (pohyby segmentů 
těla) a výrazu tváře  

Nedostatek rozmanitosti 
v rychlosti a intenzitě 
během celé sestavy 
(dynamika) 

 

Využití prostoru (různorodost)  Nedostatek různorodosti 
ve využití plochy, úrovní, 
směrů/trajektorií pohybů 
těla/náčiní a způsobů 
přemisťování 

 

Technické chyby: každá chyba musí být pokaždé penalizována 

 

Hudba 

 Absence souladu mezi 
hudbou a pohybem na konci 
sestavy v důsledku ztráty 
náčiní: 0.30 + ztráta náčiní   

 

        

Absence souladu mezi 
hudbou a pohybem na 
konci sestavy 
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Srážky    0.10 0.30 0.50 a více  
Pohyby těla 

 

Všeobecné srážky    

Nedokončený pohyb      
Přemístění/posun bez 
vyhození, přizpůsobení pozice 
na zemi              
 

  

Základní technika 
 

Nesprávně držené části těla 
během pohybu 
 (pokaždé, až do maxima 1.00 
b.) 

  

Ztráta rovnováhy: další pohyb 
bez přemístění  

Ztráta rovnováhy: další 
pohyb s přemístěním 

Ztráta rovnováhy 
s oporou o 1 nebo 2 ruce, 
nebo náčiní               

Celková ztráta 
rovnováhy a pád těla: 
0.70 b. 

 Statická gymnastka *  

Skoky        
Nedostatečný rozsah ve tvaru; 
těžký dopad   
 

 
 

Rovnováhy  
 

Nedostatečný rozsah ve tvaru; 
nezafixovaný tvar, nebo 
nedostatečná výdrž v daném 
tvaru 

 

 

Rotace    

Nedostatečný rozsah ve tvaru; 
tvar není zafixován nebo 
dobře definován 

 
 

Opora o patu během rotace, 
která je prováděna na “relevé” 

Osa těla není ve vertikále a 
ukončení s 1 krokem          

 

Přemístění (skluz) během 
rotace          

Poskakování nebo přerušení 
rotace        

 

Preakrobatické prvky      
Těžký dopad 
 

Preakrobatický prvek 
provedený nepovolenou 
technikou                 

 

 
*Statická gymnastka: gymnastka by neměla zůstat statická (bez pohybu) pokud není v kontaktu s náčiním (např.: 
vyhození, kutálení náčiní po zemi, atd.)         
 
                          
Náčiní    

Ztráta náčiní         
(za ztrátu 2 kuželů následně po 
sobě: rozhodčí penalizuje pouze 
jednou na základě počtu kroků, 
které gymnastka udělá za 
vzdálenějším z kuželů)    

 
Ztráta a uchopení náčiní 
bez přemístění 
 

Ztráta a uchopení náčiní 
po krátkém přemístění 
(1-2 kroky) 
Ztráta a uchopení náčiní 
po velkém přemístění 
(3 a více kroků) nebo 
mimo závodní plochu 
(bez ohledu na 
vzdálenost): 0.70  

  
Ztráta náčiní a použití 
náhradního náčiní: 0.70 

  

Ztráta náčiní  
(žádný kontakt) na konci 
sestavy:  0.70 
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Srážky 
 
 
 
 

Technika  

                          0.10  0.30 0.50 a více 

Nepřesná trajektorie a 
chycení v letu s 1-2 kroky    

Nepřesná trajektorie a 
chycení v letu po 3 a více 
krocích     

 

Nepřesné chycení s dopomocí 
1 ruky nebo těla, nechtěný 
kontakt s tělem se změnou 
trajektorie 

Statické náčiní ** 
 

 

 
Nedostatečná rovnováha 
práce pravé a levé ruky 
 

 
                                          

ŠVIHADLO  

 

 

 

 

Základní technika 

 

Nesprávná manipulace: 
amplituda, tvar, rovina, nebo 
švihadlo není drženo na obou 
koncích   
(pokaždé, maximálně do 
hodnoty 1.00 b.) 

 

 

Ztráta jednoho konce švihadla 
s krátkým přerušením sestavy     

  

 Zakopnutí o švihadlo během 
skoků, nebo poskoků 

 
 

Uzel na švihadle 
Nechtěné namotání 
kolem těla nebo jeho 
části s přerušením 
sestavy                      
 

 

OBRUČ 

 

 

 

 

Základní technika 

Nesprávná manipulace: změna 
roviny manipulace, chvění         
(pokaždé, maximálně do 
hodnoty 1.00 bodu)  
Nepravidelná rotace kolem 
vertikální osy 

  

Chycení po vyhození: kontakt 
s předloktím 

Chycení po vyhození: 
kontakt s paží       

 

Nesprávně provedené kutálení 
s poskakováním, nedokončené 
kutálení po těle 

  

Sklouznutí na paži během 
kroužení    

  

Průchod obručí: zakopnutí o 
obruč 
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Srážky                                                                      0.10                                           0.30                       0.50 a více 
MÍČ  

 

Základní technika 

Nesprávná manipulace, míč 
opřený o předloktí (pokaždé, 
maximálně do hodnoty 1.00 
bodu) 

 

 

Nesprávné kutálení 
s poskakováním, nebo nechtěně 
nedokončené kutálení po těle 
 

  

Chycení míče do 2 rukou (výjimka: 
chytání bez zrakové kontroly) 

  

KUŽELE 

 

 

 

 

Základní technika 

Nesprávná manipulace (pokaždé, 
maximálně do hodnoty 1.00 
bodu) 

 

 

Nepravidelné pohyby nebo 
přerušení pohybu během malých 
kroužků a mlýnků a paže příliš 
daleko od sebe během mlýnků          

 

 

Změna synchronizace v rotaci 2 
kuželů během vyhazování a 
chytání 2 kuželů                 

 

 

Nedostatečná přesnost v rovině 
manipulace kuželů během 
asymetrických pohybů   
 

 

 

STUHA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Základní technika 
 
 
 
 
 

Změna kresby stuhy (pokaždé, 
maximálně do hodnoty 1.00 
bodu) 

  

Nesprávná manipulace: nepřesná 
předání, tyčka stuhy neúmyslně 
držená za prostředek, nesprávné 
napojení kreseb stuhy, 
„práskání“ stuhy (pokaždé, 
maximálně do hodnoty 1.00 
bodu) 

Nechtěné namotání 
kolem těla, nebo jeho 
části s přerušením sestavy                   

 

Hádky a spirálky: kroužky nebo 
vlnovky nedostatečně u sebe, 
s nestejnou amplitudou (výška, 
délka)                  
(pokaždé, maximálně do 
hodnoty 1.00 bodu) 

  

Uzel bez přerušení sestavy                 Uzel s přerušením sestavy   
Konec stuhy zůstává neúmyslně 
na zemi během kresby stuhy, 
vyhazování, „ešapé“, apod. 
(pokaždé) 

  

 
** Statické náčiní (viz Cvičení jednotlivkyň 1.3.4) 
  
 
2.4. Známka za provedení  (Е):  Každá rozhodčí provedení (E) zaznamená všechny chyby artistiky a 

technické chyby a udělí artistické a technické srážky zvlášť pro stanovení výsledné známky za 
provedení. 
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SPOLEČNÉ SKLADBY 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 
1. POČET GYMNASTEK    

 
1.1. Každá společná skladba se skládá ze 6 gymnastek; v každé sestavě cvičí 5 gymnastek a zbývající 

gymnastka může být přítomna v závodním prostoru během provedení sestavy (pro případ zranění 
některé ze cvičících gymnastek).  
  

1.2. Pokud gymnastka opustí společnou skladbu během sestavy z povoleného důvodu: 
         a) gymnastka může být nahrazena náhradnicí          
                                               ● Srážka je udělena Koordinační rozhodčí: 
                ๐  0.30 b. za ”gymnastku, která opustila společnou skladbu“ 

          ๐  0.50 b. za použití náhradní gymnastky“ 

 
b)  Pokud není gymnastka nahrazena 

                           ● Sestava nebude hodnocena     
 
2. NÁSTUP 

 
2.1. Nástup společné skladby na závodní plochu musí být uskutečněn: 

• Rychlým nástupem a bez hudebního doprovodu            
             ● Srážka je udělena Koordinační rozhodčí:  0.50 b.,  pokud toto pravidlo není dodrženo 
� Každá gymnastka má 1 náčiní, nebo jedna či několik gymnastek drží 5 náčiní, které ona, nebo ony hodí, 

nebo rychle předají dalším gymnastkám. 
    

          
3. KONTAKT S NÁČINÍM           
 
3.1. Začátek a konec sestavy        
 
3.1.1. Na začátku sestavy, jedna, nebo více gymnastek nemohou zůstat bez náčiní déle než 4 pohyby (déle než 

4 sekundy)  
             ● Srážka je udělována rozhodčí Provedení (E): 0.30 b., pokud 1 nebo několik gymnastek zůstane bez 

náčiní více než 4 pohyby (déle než 4 sekundy)  
 
 3.1.2. Pokud se náčiní a gymnastky nezačnou pohybovat simultánně, různé pohyby na sebe musí rychle 

navazovat během maximálně 4 pohybů, aby nedošlo k viditelné nečinnosti jedné nebo více gymnastek, 
nebo náčiní. 

                  ● Srážka je udělována rozhodčí Provedení (E): 0.30 b. za viditelnou nečinnost delší než 4 pohyby 
(déle než 4 vteřiny) jedné, nebo několika gymnastek či náčiní. 

 

     
   3.1.3. Na konci sestavy, každá gymnastka může držet, nebo být v kontaktu s jedním, nebo několika náčiními. 

V tomto případě, může být jedna, nebo více gymnastek v závěrečné póze bez kontaktu s náčiním. 
• Srážka je udělována rozhodčí Provedení (E): 0.30 b.  pokud všech 5 gymnastek není v kontaktu 

s náčiním v závěrečné póze.        
 
Poznámka:  3.1.1. – 3.1.3. platí také pro spolupráce    
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SPOLEČNÉ SKLADBY 

OBTÍŽNOST (D)   
1. OBTÍŽNOST (D) cvičení společných skladeb se skládá z: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 

 
 
Na oficiálním formuláři pro zápis Obtížnosti (D) musí být všechny prvky zapsány v pořadí, ve kterém jsou 
prováděny v sestavě (viz # 1.1, 1.2, 1.3, 1.4).  

1.1. Obtížnost  (D) 
Každá společná skladba může obsahovat maximálně 10 obtížností. 

1.1.1.  Obtížnosti bez výměny (Prvky obtížnosti BN) – 5 
 

Všechny prvky obtížnosti BN, které jsou uvedeny pro sestavy jednotlivkyň, jsou také platné pro 
společné skladby. Je možné použít pouze izolované prvky obtížnosti. (Výjimka: obtížnosti 
s násobnou rotací „Fouetté“) 

1.1.1.1. Obtížnosti mohou být stejné pro všech 5 gymnastek, nebo mohou být rozdílné. Celkovou hodnotu 
prvku obtížnosti u společné skladby určuje nejnižší obtížnost provedená jednou z gymnastek.  
 

1.1.1.2.    Obtížnost není platná, není-li provedena všemi 5 gymnastkami, buď z důvodu chyby kompozice, nebo  
jakékoli technické chyby jedné, nebo několika gymnastek. (viz Cvičení jednotlivkyň # 1.1.6; 1.1.7)   
 

1.1.1.3. Není povoleno provádět 3 nebo více prvků obtížnosti BN najednou všemi 5 gymnastkami. Příklad: 
gymnastky najednou provádějí: «ronda» provedena 3 gymnastkami, «kozáček» provádí 1 
gymnastka a spirálový obrat (“Tonneau”) provádí 1 gymnastka 

�  Srážka je udělena rozhodčí Obtížnosti (D): 0.30 b. a tyto 3 Obtížnosti nejsou uznány 

 

1.1.1.4. Společná skladba musí obsahovat všechny skupiny prvků BN:  ( ; ; ), minimálně 1 Obtížnost 
z každé skupiny. Všech 5 gymnastek musí předvést toto minimum. 

1.1.2. Obtížnosti s výměnou ( ) – 5   
1.1.2.1. Obtížnosti s výměnou musí být počítány na oficiálním formuláři pro zápis sestavy následovně: 

• 1 výměna = 1 pohyb těla a/nebo další kritérium nebo více během výměny                

OBTÍŽNOST (D)   
Maximálně 10.00 bodů  

 

1.1.1.  
 Obtížnosti 
bez výměny        

 
Hodnota: 

0.10   0.20  
0.30   0.40 

0.50 

1.4. Kolaborace 
mezi 

gymnastkami s a 
bez rotace těla 

         
 

Min. 6 
 
 

 
 

1.2. série 
tanečních kroků   

S    
Min. 1 

 
Ve spojení s 

fundamentálními 
technickými 

skupinami práce s 
náčiním 

specifickými pro 
každé náčiní 

a/nebo prvky z 
vedlejších 

technických skupin 
práce s náčiním                                             

 
Hodnota: 0.30 

  

1.3. Dynamické 
prvky s rotací a 

vyhozením      
 

 
 

      Max.1 

1.1.2.  
Obtížnosti s 

výměnou     

  
 

1.1. Obtížnost D 
Koordinována s fundamentálními 

technickými skupinami specifickými pro 
jednotlivá náčiním a/nebo s prvky 

z vedlejších technických skupin náčiní     
Max.10 Obtížností:   

5 obtížností bez výměny 
5 obtížností s výměnou 
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• Hodnota Obtížnosti s výměnou: Základní hodnota – 0.10 b., provedeno s minimálně 1 kritériem. 
Příklad: 1 pohyb těla 

• Během výměny nemohou být prováděny prvky obtížnosti BN (v tomto případě prvek obtížnosti 
nebude uznán) 
 

1.1.2.2. Výměny s vyhozením náčiní je JEDINÁ, která je považována za Obtížnost s výměnou. 
• Výměny mohou být stejné úrovně pro všech 5 gymnastek, nebo různých úrovní        
• Hodnota výměny pro celou společnou skladbu je určena nejnižší hodnotou výměny provedené 1 

z gymnastek 
 

1.1.2.3. Je povinné provést různé typy výměn s různou technikou vyhazování a/nebo chytání (5 různých typů). 
Vyhození nebo chycení nebo obojí vyhození a chycení musí být různé.   
• Srážka je udělena Rozhodčí Obtížnosti (D): 0.30 b. pokud toto pravidlo není dodrženo  

 
1.1.2.4. Výměny mohou být provedeny:  

• Simultánně nebo velmi rychle po sobě       
• S přemístěním nebo bez přemístění  
• Všemi 5 gymnastkami nebo podskupinami       
• Mezi 1 typem náčiní nebo 2 typy náčiní  

 
1.1.2.5. Základní výměna je platná pouze tehdy, pokud všechny gymnastky participují v obou částech výměny:                                                                                            

• Gymnastka hází své náčiní  
• Gymnastka obdrží náčiní od své partnerky 

 
1.1.2.6. Pokud jedno nebo několik náčiní během výměny spadne nebo dojde ke srážce, výměna není uznána.   

Pokud 2 nebo více gymnastek chytne náčiní během výměny s porušením základní techniky cvičení  
s náčiním, výměna není platná (chyba za více než 0.10)   
            

1.1.2.7. Následující prvky provedené během vyhození a/nebo během chycení náčiní mohou zvýšit hodnotu 
výměnu, a to vždy o 0.10 b. pokaždé:   

• Vzdálenost: 6 metrů ( ) během vyhození a/nebo během chycení  (pokud je toto záměrem 
choreografie)                

• Chycení na zemi: (  ) gymnastka již musí být v pozici na zemi, nemůže být v pohybu k na zem 
během chycení    

• Vyhození a/nebo chycení 2 kuželů ( ) 
• Vyhození a/nebo chycení bez zrakové kontroly ( ) nebo bez pomoci rukou ( ) 

• Prvek rotace (ne prvek obtížnosti) během letu náčiní ( ) 

• Opětovné vyhození ( ) 
Poznámka: 

• Jako dodatek k výše uvedeným kritériím, je možné použít i kritéria uvedené v odstavcích 1.4.4. a 1.6.3. 
(cvičení jednotlivkyň). 

• Pokud je míč chycen do obou rukou (bez ohledu na počet gymnastek), výměna bude uznána, ale bude 
udělena srážka za provedení (E). 

1.1.2.8. Technické specifikace týkající se výměn:          
• Švihadlo/stuha: výměna vyhozením švihadla, nebo stuhy je platná pouze tehdy, pokud je celé náčiní ve 

vzduchu po celou dobu letu.  
• Kužele: výměna je platná, pokud je vyhozena 1 kužel  a i v případě vyhození obou kuželů          
• Stuha: při výměně s házením stuhy – gymnastky musí chytit stuhy za konec tyčky. Nicméně, je možné 

úmyslně chytit stuhu za látku, cca 50cm od úvazku stuhy, za předpokladu, že toto chycení je 
podmíněno následným pohybem. 

1.2. Série tanečních kroků  S : (minimum 1)  
• Stejná nebo rozdílná, provedena všemi 5 gymnastkami  
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• Stejná nebo rozdílná provedena podskupinami (viz Cvičení jednotlivkyň)  
• Minimálně 1 fundamentální skupina cvičení s náčiním provedena všemi 5 gymnastkami 
• Je možné provést Kolaboraci (C) během série tanečních kroků 

1.3. Dynamické prvky s vyhozením a rotací (maximum 1) provedený všemi 5 gymnastkami: 
       (viz Cvičení jednotlivkyň) 
 
1.4. Prvky Kolaborace mezi gymnastkami s a bez rotace (minimálně 6)                         

• Srážka je udělena rozhodčí Obtížnosti (D): 0.30 b. za každý chybějící prvek Kolaborace (navíc 
k výměnám) 

• Prvky Kolaborace jsou platné pouze tehdy, jsou-li provedeny bez jedné nebo více vážných 
technických chyb:                      

� Ztráta náčiní během Kolaborace včetně 1 nebo 2 kuželů 
� Ztráta rovnováhy během Kolaborace s oporou o ruku/ruce, náčiní, nebo pád 
� Viditelná zastavení delší než 4 pohyby (déle než 4 vteřiny) jedné nebo několika 

gymnastek nebo náčiní 
� Velké odchýlení od choreografie kolaborace v důsledku chyb několika gymnastek 
� Nepřesná dráha letu náčiní a chycení po více než 2 krocích.       

1.4.1. Kolaborace bez rotace těla – C, CC,  
1.4.1.1. Kolaborace musí obsahovat:         

• Kolaborace se účastní všech 5 gymnastek, nebo je Kolaborace prováděna v podskupinách (dvojice, 
trojice, atd.). Gymnastky musí být v kontaktu buď přímo, nebo spojením s náčiním 

• Kolaborace musí být provedena různými způsoby jednou nebo několika gymnastkami (s vyhozením 
nebo bez vyhození náčiní jednou nebo několika gymnastkami, různými směry, různorodost 
přemístění a útvarů, atd.) 

• Všechny prvky spolupráce musí být dobře sladěny s prací náčiní 
1.4.1.2. Kolaborace je platná při splnění následujících podmínek: 

• Pokud podskupiny provedou Kolaboraci rozdílné hodnoty, počítá se nejnižší hodnota.     
• V případě, že počet gymnastek, nebo typ Kolaborace se liší od počtu uvedeného v zápise sestavy, 

Kolaborace nebude uznána.      
1.4.1.3. Pokud gymnastka/ky provádějí Fundamentální skupinu s náčiním během C nebo CC, je možné tuto  

manipulaci zaznamenat na oficiální formulář (za symbol C nebo CC).                  
 

1.4.2.    Kolaborace s Rotací těla - CR, CRR, CRRR 
• V Kolaboraci musí participovat všech 5 gymnastek               
• „Ztráta zrakového kontaktu“ během letu náčiní s rotací těla okolo jakékoli osy a chycení náčiní, buď 

toho, které si gymnastka hodila, nebo náčiní od partnerky. 
• Chycení náčiní od partnerky znamená: náčiní, které je v letu během rotace těla a okamžité chycení na 

konci rotace nebo maximálně po 2 krocích (nejedná se o vyhození náčiní partnerkou až po ukončení 
rotace). 
 

1.4.3.     Kontakt s náčiním během Kolaborací:                   
• Je možné, aby jedna nebo několik gymnastek pracovalo s několika náčiními a ostatní gymnastky byly 

bez náčiní. Za předpokladu, že tato situace netrvá déle než 4 pohyby (4 vteřiny)  
• Během všech Kolaborací musí různé pohyby následovat rychle po sobě, maximálně však 4 pohyby (4 

vteřiny), tak, aby nedocházelo k viditelnému zastavení jedné nebo několika gymnastek a/nebo náčiní.           
• Srážka je udělena Rozhodčí provedení (E): 

o 0.30 b. pokud je jedna nebo více gymnastek bez náčiní déle než 4 pohyby (4 vteřiny) 
o 0.30 b. za viditelné zastavení jedné nebo několika gymnastek a/nebo náčiní na více než 4 pohyby 

(déle než 4 vteřiny) 
 
1.4.4   Zakázané prvky Kolaborace              

• Pozice nebo akce v nalehnutí na 1 nebo několik partnerek bez kontaktu se zemí déle než 4 pohyby (4 
vteřiny)                                    
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• Nesení nebo tažení gymnastky po zemi více než 2 kroky               
• Chůze – s více než 1 oporou – přes jednu nebo několik gymnastek seskupených dohromady 
• Vytváření pyramid 
• Srážka je udělena Rozhodčí provedení (E): 0.30 b. za každý zakázaný prvek/prvky kolaborace, 

kolaborace není uznána  
 
1.4.5. Kritéria a hodnota prvků Kolaborace mezi gymnastkami                  
    Hodnota          Typy Kolaborace        

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50  

 
C 
 

 

 
 

   Kolaborace s/nebo bez vyhození náčiní: 
• Všemi 5 gymnastkami 
• v podskupinách (dvojice, trojice, 4+1) 
• možné s „vyzdvižením“  jedné nebo několika 

gymnastek a/nebo s oporou o náčiní a/nebo 
gymnastku        

 
CC 

    Násobné výměny: 
• Min. 2 výměny každé gymnastky  
• Různé manipulace náčiní (odbíjení, kutálení 

po zemi, vyhazování, atd.)        

      Vyhození 2 (4 kuželů) a více náčiní      
• Najednou (simultánně) nebo rychle po sobě, 

náčiní hází 1 gymnastka (maximálně 2x)     

  
 
 

CR 

 

 
 

 
 

 
 
 

Vyhození vlastního náčiní jednou nebo několika 
gymnastkami a okamžité chycení vlastního náčiní, 
nebo náčiní partnerky po:                    

• Dynamické elementy s rotací těla pod letícím 
náčiním se ztrátou zrakové kontroly nad 
náčiním 

• S pomocí partnerky/partnerek / opora/ 
vyzdvižení nebo náčiní (tato možnost není 
vyžadována) 

   
 
 

CRR 
1-2 gymnastky  

 
 
 

CRR3 
3 gymnastky 

 

 
 

Vyhození vlastního náčiní jednou nebo několika 
gymnastkami a okamžité chycení vlastního náčiní, 
nebo náčiní partnerky po:                    

• Dynamické elementy s rotací těla pod letícím 
náčiním se ztrátou zrakové kontroly nad 
náčiním 

• Přechod nad, pod nebo skrze jedno nebo 
několik náčiní a/nebo partnerkami               

• nebo, průchod s oporou o jednu nebo více 
gymnastek a/nebo náčiní jedné nebo více 
partnerek                                          

     
 

CRRR 

Vyhození vlastního náčiní jednou nebo několika 
gymnastkami a okamžité chycení vlastního náčiní, 
nebo náčiní partnerky po:                    

• Průchod skrze náčiní partnerky během letu             
(náčiní není drženo ani partnerkou a ani 
gymnastkou, která náčiním prochází) 
s dynamickým elementem rotace těla se 
ztrátou vizuální kontroly  

Kolaborace se simultánním vyhozením může být kombinována s každou kolaborací s rotací (CR, atd.). 
V takovém případě je celková hodnota kolaborace určena součtem jednotlivých komponentů. Symboly 
musí být zaneseny v oficiálním zápise sestavy. 

Doplňující kritéria (platí pouze pro CR, CRR, CRRR; platí pouze pokud jsou kritéria provedena 
gymnastkami, které provádějí hlavní akci kolaborace - dynamické prvky s rotací těla se ztrátou zrakové 
kontroly nad náčiním). 

• Hodnota kolaborace je zvýšena o +0.10 b, v každém z následujících případů, pokud více než 1 
gymnastka hodí a/nebo chytí náčiní:                                                          

•    - bez pomoci ruky/rukou 
•  - bez zrakové kontroly 
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1.5.    Známka za obtížnost (D) 

Rozhodčí hodnotí Obtížnost (D) sestavy následujícím způsobem:           
� Ohodnotí 10 Obtížností dle pořadí, ve kterém jsou provedeny, a ověří, že jsou provedeny platným 

způsobem               

� Přidá, v případě, že je tomu tak, Obtížnosti, které nejsou zapsány v oficiálním formuláři pro zápis 
Obtížnosti             

� Ověří provedení 5 Obtížností bez výměny                  

� Ověří provedení 5 Obtížností s výměnou s 5 různými typy vyhození nebo chycení  

� Ověří provedení minimálně 1 série tanečních kroků S    

� Ověří provedení maximálně 1 Dynamického prvku s rotací  

� Ohodnotí provedené Kolaborace mezi gymnastkami s a bez rotace těla (minimum 6) 

� Udělí odpovídající známku    

� Odečte všechny srážky 

1.6. Srážky udělované Rozhodčí Obtížnosti 

Srážky    0.30 0.50 
Simultánní provedení 3 a více prvků obtížnosti BN všemi 
5 gymnastkami během Obtížností bez výměny 

 

Zápis sestavy obsahuje více než 10 Obtížností (v tomto případě 
bude ohodnoceno pouze prvních 10 provedených Obtížností) 

 

zápis sestavy / sestava má méně než 5 Obtížností bez výměny        

zápis sestavy / sestava má méně než 5 Obtížností s výměnou 

 
 

 
zápis sestavy / sestava neobsahuje 1 sérii tanečních kroků  

S  

Zápis sestavy obsahuje více než 1  
 

Více než 1 sestava se zpívaným hudebním doprovodem se slovy 

 

Na zápisu sestavy D není uvedeno, která sestava je s hudebním 
doprovodem s hlasem a slovy 

 V zápise sestavy je nesprávně uvedeno (JEDENKRÁT): 
• Součet celkové hodnoty všech Obtížností         
• hodnota jedné Obtížnosti 

 Více než 1 «promenáda»  
 
Za každou Obtížnost provedenou, ale nezapsanou 
v oficiálním zápise sestavy  
Kromě prvků obtížnosti s hodnotou 0.10 b. 

• použitých jako součást DER, výměny nebo 
spolupráce 

• s nebo bez rotace v sérii tanečních kroků 
 
Nedostatek 5 různých typů házení a/nebo chytání 
během Obtížností s výměnou  
*Absence fundamentální skupiny práce s náčiním (50% 
není vyžadováno)  nebo skupiny BN         
Za každý chybějící prvek Kolaborace (navíc k výměně) 
 
 

 
 
* Není nutné, aby všech 5 gymnastek provedlo základní technickou skupinu s náčiním, aby byla považována za 
zařazenou v sestavě. 
 
Pozn.: Každá fundamentální skupina musí být ve společné skladbě zastoupena více než jedním prvkem z řádku 
v tabulce. Je požadován pouze jeden prvek ze skupiny (řádku v tabulce). Uvedená srážka platí pro každou 
chybějící skupinu. 
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SPOLEČNÉ SKLADBY 
PROVEDENÍ (E) 

 
2. PROVEDENÍ (E) společných skladeb se skládá z:     
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.1. Artistické komponenty 
2.1.1. Jednota, výraz, muzikálnost:       

 Všechny normy platné pro Cvičení jednotlivkyň jsou platné i pro společné skladby        
 

2.1.2. Organizace kolektivní práce:          
 Typická charakteristika společné skladby je participace každé gymnastky na homogenní práci společné 
skladby a duchu kooperace.  
 

2.1.3. Každá společná skladba musí obsahovat různé typy organizace kolektivní práce: 
Když všechny gymnastky provádějí stejné pohyby:            

• Synchronizovaným provedením                
• Provedení v rychlém sledu po sobě 
• Provedení jako “kánon” 
• Provedení v “kontrastu“ 

Když všechny gymnastky provádějí různé pohyby:                                       
• Organizace v „chorálovém“ provedení  
• Provedení v kolaboraci      

  
 Žádný z těchto typů provádění kolektivní práce NESMÍ v kompozici převažovat 
 

2.1.4. Různorodost pohybů včetně dynamiky (rychlost a intenzita pohybů)                
 
2.1.5. Využití prostoru (různorodost): musí být využita celá cvičební plocha:          

• Formace: minimálně 6 (různorodost v amplitudě a tvaru formací) 
• Různé úrovně (gymnastka v letu, ve stoji, v poloze na zemi, atd.) 
• Různorodost směrů/trajektorií pohybů těla/náčiní (vpřed, vzad, atd.) 
• Různorodost formací přemisťování 

o Srážka je udělena rozhodčí Provedení (E): 0.30 b. za neprovedení minimálně 6 útvarů         
(různorodost amplitudy a tvaru)  

o Srážka je udělena rozhodčí Provedení (E): 0.30 b.  za nedostatek různorodosti ve 
využití cvičební plochy, úrovní, směrů/trajektorií pohybů gymnastek/náčiní a forem 
přemisťování                             

 
 
 
 
 
 

Provedení (E) 
Maximálně 10.00 bodů 

Odečítáním: 5 rozhodčích: průměr 3 středních známek 
                       4 rozhodčí: průměr 2 středních známek 

 

Chyby  
Artistiky 

 

Technické 
Chyby  
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2.2. Srážky za Provedení (chyby Artistiky a technické chyby) 
 

Srážky    0.10 0.30 0.50 a více  
Chyby artistiky 

 
Jednota kompozice        

 

Přerušení logické návaznosti 
mezi pohyby (0.10 b. 
pokaždé) 
 
 Nedostatek rozmanitosti v 
pohybu těla a náčiní během 
sestavy (taneční kroky, 
kombinace, 
spolupráce/kolaborace, 
spojovací prvky atd.)   

Neopodstatněná nebo  
extrémní počáteční, nebo 
závěrečná póza                 

Absence jednotnosti 
mezi přechody a 
v plynulosti během 
části sestavy 
Absence jednotnosti 
mezi přechody a 
v plynulosti během celé 
sestavy (1.00). Celá 
sestava je pouze sérií 
nepropojených 
pohybů. 

 
Hudba - pohyb 

 

Absence harmonie mezi 
rytmem a charakterem hudby 
a pohybu (isolovaný výskyt)   
(0.10 pokaždé)                                  

 Absence harmonie 
mezi rytmem a 
charakterem hudby a 
pohybu během části 

sestavy.           
Absence harmonie 
mezi rytmem a 
charakterem hudby a 
pohybů během 
celé sestavy (zcela 
chybí rytmus a 
charakter) – 1.00 b.                                         

 
Výraz            

Izolované pohyby segmentů 
těla 

Absence výrazu těla během 
většiny sestavy                    

Totální absence výrazu 
těla (pohyby segmentů 
těla)  Nedostatek rozmanitosti v 

rychlosti a intenzitě během 
celé sestavy (dynamika) 

 
Organizace kolektivní práce         

Izolovaná přerušení kolektivní 
práce      

Většina sestavy postrádá 
různorodost kolektivní 
práce         

Absolutní nedostatek 
kolektivní práce        

Zakázané prvky kolaborace             

 
 
 
Využití prostoru (různorodost) 

 Nedostatek minimálně 6 
útvarů (různorodost 
amplitudy a tvar) 

 

Dlouhé zastavení v útvaru 

Nedostatek různorodosti ve 
využití plochy, úrovní, 
směrů/trajektorií pohybů 
těla/náčiní a způsobů 
přemisťování 

Technické chyby 

 
 
 

Hudba – pohyb    
(každá gymnastka) 

Nedostatek synchronizace 
mezi individuálním rytmem 
gymnastky a celkovým 
rytmem společné skladby 

 Absence harmonie 
hudba-pohyb na konci 
sestavy                   

 Absence harmonie hudba-
pohyb na konci sestavy 
v důsledku ztráty náčiní:  
0.30 + ztráta náčiní        

 

 
Synchronizace a harmonie 

Nedostatek synchronizace 
v rychlosti, amplitudě nebo 
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 intenzitě výrazu (pokaždé, až 
do maxima 1.00 b.)            

 
Útvary a přemisťování 

Pozměnění útvaru 
 

 Kolize mezi 
gymnastkami/náčiními (+ 
všechny další následky) Nepřesnost ve směru a tvaru 

přemisťování                     
Srážky    0.10 0.30 0.50 a více  

Pohyby těla 

Všeobecná ustanovení 
Nedokončený pohyb     
Přemístění bez vyhození: 
přizpůsobení polohy těla na 
zemi          

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Základní technika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nesprávné držení segmentu těla 
během pohybu 

 (pokaždé až do maxima 1.00 b.) 
  

Ztráta rovnováhy: další pohyb 
bez přemístění 
(každá gymnastka) 

Ztráta rovnováhy: další pohyb 
s přemístěním (každá 
gymnastka) 

Ztráta rovnováhy 
s oporou o jednu nebo 
obě ruce, nebo o náčiní 
(každá gymnastka) 
Celková ztráta rovnováhy 
– pád těla – 0.70 (každá 
gymnastka) 

 

Na začátku sestavy jedna 
nebo několik gymnastek je 
bez náčiní déle než 4 pohyb 
(déle než 4 vteřiny) 

 

Během Kolaborace jedna 
nebo několik gymnastek jsou 
bez náčiní nebo bez pohybu 
déle než 4 pohyby (déle než 4 
vteřiny) 

Statická gymnastka * 
(každá gymnastka) 

 

Na konci sestavy není žádná 
gymnastka v kontaktu 
s náčiním 

 
 
 

Skoky  
Nedostatečný rozsah ve tvaru; 
těžký dopad 

 
 

 

Rovnováhy  
 

Nedostatečný rozsah ve tvaru; 
nezafixovaný tvar, nebo 
nedostatečná výdrž v daném 
tvaru 

 

 

Rotace  

Nedostatečný rozsah ve tvaru; 
tvar není zafixován, nebo dobře 
definován 

 
 

Opora o patu během rotace, 
která je prováděna na „relevé“            

Osa těla není ve vertikále a je 
ukončena s 1 krokem         

 

Přemístění („skluz“) během 
rotace        

Poskakování nebo přerušení 
rotace        
 

 

Akrobatické prvky 
 

Těžký dopad   Preakrobatické prvky 
provedené nepovolenou 
technikou                
 

 

*Statická gymnastka(y): cvičení jednotlivkyň, #2.3 
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Srážky     0.10 0.30 0.50 a více  
Náčiní 

Ztráta náčiní         
(za následnou ztrátu obou kuželů: 
rozhodčí bude penalizovat pouze 
jednou na základě počtu kroků, 
které gymnastka udělá za 
vzdálenějším z kuželů)  
(každá gymnastka) 

 

Ztráta a opětovné 
uchopení náčiní bez 
přemístění 
 

Ztráta a opětovné 
uchopení náčiní po 
krátkém přemístění  
(1-2 kroky) 
Ztráta a opětovné 
uchopení náčiní po 
velkém přemístění  
(3 a více kroků) nebo 
mimo závodní plochu – 
0.70 

  
Ztráta náčiní a použití 
náhradního náčiní - 0.70 

  

Ztráta náčiní  
(žádný kontakt) na konci 
sestavy 0.70 

Technika  
 

nepřesná trajektorie a chycení 
v letu s 1- 2 kroky (každá 
gymnastka) 

nepřesná trajektorie a 
chycení v letu se 3 a více 
kroky (každá gymnastka) 

 

Nepřesné chycení s dopomocí 
1 ruky nebo těla, nechtěný 
kontakt s tělem se změnou 
trajektorie          

Statické náčiní ** (každá 
gymnastka) nebo náčiní 
jako dekorace 

 

Během Kolaborace za 
viditelnou nečinnost 
jednoho nebo několika 
náčiní delší než 4 pohyby 
(déle než 4 vteřiny) 

 

Švihadlo  

 

 

 

 

Základní technika 

Nesprávná manipulace: 
amplituda, tvar, rovina, nebo 
pro švihadlo – není drženo na 
obou koncích (pokaždé, až do 
maxima 1.00  b.)    

 

 

Ztráta jednoho konce 
švihadla s krátkým 
přerušením sestavy (každá 
gymnastka) 

  

Zakopnutí o švihadlo během 
skoků a poskoků (každá 
gymnastka) 

 
 

Uzel na švihadle (každá 
gymnastka) 

Nechtěné namotání kolem 
těla nebo jeho části 
s přerušením sestavy (každá 
gymnastka) 

 

Obruč  

 

 

 

 

 

Základní technika 

Nesprávná manipulace: změna 
roviny manipulace, vibrace  
(pokaždé, až do maxima 1.00 
b.) Nepravidelná rotace kolem 
vertikální osy 

  

Chycení po vyhození: kontakt 
s předloktím    

Chycení po vyhození: 
kontakt s paží       

 

Nesprávně povedené kutálení s 
poskakováním, nedokončené 
kutálení po těle  

  

Sklouznutí na paži během 
kroužení   
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Průchod obručí: zakopnutí o 
obruč (každá gymnastka) 

  

Míč  
 
 

Základní technika 

Nesprávná manipulace, míč 
opřený o předloktí (pokaždé, až 
do maxima 1.00 b) 

  

Nesprávné kutálení 
s poskakováním, nebo 
nedokončené kutálení po těle  

 Chycení míče do 2 rukou 
(výjimka: chytání bez zrakové 
kontroly). Pro výměny, DER a 
Kolaborace (pokaždé, bez 
ohledu na počet gymnastek) 

  

Srážky    0.10 0.30 0.50 nebo více 
Kužele  

 

 

Základní technika 

Nesprávná manipulace 
(pokaždé, maximálně do 
hodnoty 1.00 bodu) 

 

 

Nepravidelné pohyby nebo 
přerušení pohybu během 
malých kroužků a mlýnků a 
paže příliš daleko od sebe 
během mlýnků          

 

 

Změna synchronizace v rotaci 2 
kuželů během vyhazování a 
chytání 2 kuželů                 

 

 

Nedostatečná přesnost v rovině 
manipulace kuželů během 
asymetrických pohybů   

 

 

Stuha 

 

 

 

 

Základní technika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změna kresby stuhy (pokaždé, 
maximálně do hodnoty 1.00 
bodu) 

  

Nesprávná manipulace: nepřesná 
předání, tyčka stuhy neúmyslně 
držená za prostředek, nesprávné 
napojení kreseb stuhy, 
„práskání“ stuhy (pokaždé, 
maximálně do hodnoty 1.00 
bodu) 

Nechtěné namotání kolem 
těla, nebo jeho části 
s přerušením sestavy 
(každá gymnastka)                  

 

Hádky a spirálky: kroužky nebo 
vlnovky nedostatečně u sebe, 
s nestejnou amplitudou (výška, 
délka)                  
(pokaždé, maximálně do 
hodnoty 1.00 bodu) 

  

Uzel bez přerušení sestavy   
(každá gymnastka) 

Uzel s přerušením sestavy 
(každá gymnastka) 

 

Konec stuhy zůstává neúmyslně 
na zemi během kresby stuhy, 
vyhazování, „ešapé“, apod. 
(pokaždé bez ohledu na počet 
gymnastek) 

  

 
 ** Statické náčiní: viz Cvičení jednotlivkyň  #1.3.4. 
  

2.3. Známka za provedení (Е): každá rozhodčí Provedení (E) zaznamená všechny chyby artistiky a technické 
chyby a udělí artistické a technické srážky zvlášť pro stanovení výsledné známky za provedení. 
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DODATKY 
 

� Srážky udílené Koordinační rozhodčí 
� Soutěžní program: Seniorky, Juniorky 
� Technický program pro juniorky jednotlivkyně     
� Technický program pro juniorky – společné skladby 
� Formuláře: 
                   oficiální formulář pro zápis sestavy: cvičení jednotlivkyň (D)  

                            oficiální formulář pro zápis sestavy: společné skladby (D) 
                 oficiální formulář pro srážky Provedení: cvičení jednotlivkyň (E) 
                   oficiální formulář pro srážky provedení: společné skladby (E) 

                        oficiální formulář pro srážky koordinační rozhodčí 
� Pravidla pro povinnosti Vyššího sboru rozhodčích (Superior Jury) a dohledu 

(Supervisors), pravidla pro Referenční rozhodčí 
� Pravidla pro používání IRCOS 
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SRÁŽKY UDÍLENÉ KOORDINAČNÍ ROZHODČÍ PRO CVIČENÍ JEDNOTLIVKYŇ A SPOLEČNÝCH SKLADEB 
 

1 Každá vteřinu navíc, či chybějící vteřina hudby. 0.05 za každou 
vteřinu 
chybějící či 
navíc 

2 Hudba neodpovídající pravidlům. 0.50 
3 Hudební předehra bez pohybu gymnastky je delší než 4 vteřiny. 0.30 
4 Každé překročení hranice závodní plochy náčiním nebo jednou či oběma 

nohama nebo částí těla, které se dotkne země za specifikovanou oblastí, nebo 
jakékoli náčiní, které opustí závodní plochu a samo se vrátí. 

0.30 

5 Každá gymnastka, nebo gymnastka společné skladby změní závodní plochu a 
skončí cvičení mimo závodní plochu nebo opustí závodní plochu během sestavy. 

0.30 

6 Každé použití nepovoleného náčiní (cvičení jednotlivkyň i společných skladeb).  0.50 
7 Každé náhradní náčiní navíc nad počet, který je povolen. 0.50 
8 Nepovolený návrat náčiní. 0.50 
9 Nepovolené použití náhradního náčiní (originální náčiní stále na závodní ploše). 0.50 
10 Trikoty jednotlivkyň nebo společné skladby neodpovídající pravidlům. 0.30 
11 Emblém nebo reklama neodpovídající oficiálním normám. 0.30 
12 Bandáže nebo zdravotní pomůcky neodpovídající pravidlům. 0.30 
13 Brzký, nebo pozdní nástup gymnastky/gymnastek. 0.50 
14 Gymnastka(ky) se rozcvičují v závodní hale. 0.50 
15 Gymnastka ve společné skladbě verbálně komunikuje s ostatními během 

sestavy. 
0.50 

16 Zpoždění v přípravě na sestavu, které zpožďuje soutěž. 0.50 
17 Trenér komunikuje s gymnastkou(kami), hudebníkem, nebo rozhodčími během 

sestavy. 
0.50 

18 Gymnastka opustí společnou skladbu během sestavy. 0.30 
19 „Užití nové gymnastky“, pokud gymnastka společné skladby opustí SS z 

povoleného důvodu. 
0.50 

20 Nástup společné skladby na závodní plochu neodpovídá pravidlům. 0.50 
21 Chybné startovní pořadí nebo jiné zvolené náčiní vzhledem k startovnímu číslu. 1.00 
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PROGRAM SENIOREK 

1. VĚK GYMNASTEK   
2013:  1997 a starší  
2014:  1998 a starší  
2015:  1999 a starší  
2016:  2000 a starší  

  
2.     APPARATUS PROGRAM 

2.1. Jednotlivkyně: čtyřboj           

2013  
    

2014      
2015      
2016      

2.2. Společné skladby: 2 sestavy 

2013                       10  3 2  

2014                       10  3 2  

2015 5    6  2  

2016 5    6  2  
 

PROGRAM JUNIOREK    
1. VĚK GYMNASTEK 

2013:  2000 - 1999 - 1998 
2014:  2001 - 2000 - 1999 
2015:  2002 - 2001 - 2000 
2016:  2003 - 2002 - 2001 

  
2.     APPARATUS PROGRAM 

2.1. Jednotlivkyně: čtyřboj          

2013  
    

2014      
2015      

2016      

2.2. Společné skladby: 2 sestavy 

2013 5                        10  

2014 5                        10  

2015 5  5  

2016 5  5  
Pozn.: Délka stuhy pro juniorské gymnastky je 5m.              
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3. TECHNICKÝ PROGRAM PRO JUNIORKY JEDNOTLIVKYNĚ       
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Všechny prvky Obtížnosti (D, S , , M) musí být zapsány na oficiálním formuláři pro zápis sestavy 
v pořadí, ve kterém jsou prováděny.  
 

3.1. Obtížnost BN: sestava musí obsahovat prvky Obtížnosti BN ze všech skupin (Minimum 1, maximum 3  

z každé skupiny prvků BN): skoky , rovnováhy , Rotace  
 

3.1.1. Každý Prvek Obtížnosti BN je započítán pouze jednou: buď izolovaně, nebo jako součást násobné 
Obtížnosti, nebo smíšené obtížnosti (nemůže být opakován). 

 
3.1.2. Hodnota každé Obtížnosti BN (Izolované, Násobné nebo Smíšené): maximálně 1.00 b.  

 
3.1.3. Všechny zapsané Obtížnosti na oficiálním formuláři pro zápis sestavy musí mít maximální hodnotu  

1.00 bodu.  
 
3.1.4. Každá Obtížnost, která bude mít hodnotu vyšší, než 1.00 bod. Nebude započítána (0.00 b.), nicméně 

nebude udělena žádná srážka. 
 
3.1.5. Obtížnosti s Rotací (Obraty) – hodnota Obtížnosti je opět počítána maximálně do hodnoty 1.00 b. 
 
3.1.6. Obecné normy pro Obtížnost, které jsou platné Cvičení jednotlivkyň seniorek, jsou rovněž platné pro 

cvičení jednotlivkyň juniorek (od # 1.1.2 to # 1.6). 
      
3.2. Známka za Obtížnost (D) 
                   Rozhodčí pro Obtížnost (D) ohodnotí Obtížnost sestavy následujícím způsobem:  

� Ohodnotit všechny prvky Obtížnosti BN (min 4 a max. 7) v pořadí, ve kterém jsou prováděny a 
pokud jsou provedeny platným způsobem 

� Doplní, pokud je to tak nutné, Obtížnosti, které nejsou zaznamenány na oficiálním zápise pro 
Obtížnost 

� Ověří provedení minimálně 1 Série tanečních kroků S   

� Ověří provedení maximálně 3 Dynamických prvků s rotací  
� Ověří Mistrovství s náčiním (M), maximum 4 
� Ověří dominanci 50% fundamentálních skupin s náčiním 
� Udělí odpovídající známku    
� Odečte srážky        

 

Prvky obtížnosti BN 

D 
Min. 4 a max. 7  
V koordinaci s 

fundamentálními 
technickými skupinami, 
specifickými pro každé 
náčiní a/nebo prvky z 
ostatních technických 

skupin   
Hodnota: 

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 

Mistrovství 
s náčiním         

 
  
 

 
 

Max. 4 
 
 

Hodnota: 0.30 

Série tanečních kroků   

S   
 

Ve spojení s fundamentálními 
technickými skupinami práce s 

náčiním specifickými pro 
každé náčiní a prvky z 

vedlejších technických skupin 
práce s náčiním       
Hodnota: 0.30 

 

Dynamické prvky s 
rotací a vyhozením  

 

 
 
     
 

Max.3 

 

OBTÍŽNOST (D) 
8.00 b. maximum 
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3.3. Srážky udílené rozhodčími Obtížnosti (D) 

Srážky    0.30 0.50  

 

• Zápis sestavy/sestava obsahuje méně než 1 prvek obtížnosti 
z každé skupiny prvků, srážka je udělena za každou chybějící 
obtížnost                                    

• Zápis sestavy/sestava obsahuje více než 3 prvky obtížnosti z každé 
skupiny, srážka je udělena za každý prvek obtížnosti, který 
přesahuje počet povolených prvků obtížnosti (všechny prvky 
obtížnosti, které jsou navíc, budou vyškrtnuty v pořadí, ve kterém 
budou provedeny). 

Absence převahy 
fundamentálních skupin (méně 
než 50%) 
 
Méně než 4 obtížnosti nebo než 7 
zapsaných obtížností v zápise 
(bude započítáno pouze prvních 7 
provedených obtížností) 

 
V zápise/ sestavě chybí série 

tanečních  kroků  S   
 

Zápis/ sestava obsahuje více než 3 

dynamické prvky s rotací  
 
V zápise je uvedeno více než 4 
Mistrovství 
 
Více než 1 sestava obsahuje hudbu 
se zpívaným textem   

 
Na zápisu sestavy D není uvedeno, 
která sestava je s hudebním 
doprovodem s hlasem a slovy 

Nesprávný výpočet (jedenkrát):             
• Součet celkové hodnoty všech Obtížností   

• Hodnota každého komponentu Obtížnosti  D,  , S , M 

Více než jedna „promenáda“ v prvku obtížnosti v sestavě 
 
Každý provedený prvek obtížnosti, který není zapsán v oficiálním 
zápise sestavy. Kromě prvků obtížnosti s hodnotou 0.10 b: 

• použitých jako součást DER a Mistrovství 
• s nebo bez rotace použitých v sérii tanečních kroků 

 
3.3.1. Pokud je symbol napsán nesprávně, nebo je prvek obtížnosti opakován, Obtížnost nebude započítána 

(nebude udělena žádná srážka) 
3.3.2. Pokud je sestava na delší časový úsek přerušena (vážná chyba v provedení) a gymnastka nemá čas, 

aby provedla prvky obtížnosti uvedené v zápise sestavy, za chybějící obtížnosti nebude udělena žádná 
srážka. 

3.3.3. V případě, že je rozdíl mezi psaným textem popisu Obtížnosti a obrázkem, který je uveden v tabulce 
prvků Obtížnosti, má přednost psaný text. 

3.3.4. Tabulky prvků obtížnosti BN:  viz Cvičení jednotlivkyň seniorek # 1.9. 
 
 
4. CVIČENÍ JEDNOTLIVKYŇ: PROVEDENÍ (E) 
        Obecné normy pro Provedení, které jsou platné pro cvičení jednotlivkyň seniorek jsou platné i pro juniorky 
jednotlivkyně (viz od # 2 do # 2.4). 
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5. TECHNICKÝ PROGRAM PRO JUNIORSKÉ SPOLEČNÉ SKLADBY 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Prvky, které jsou zapsány na oficiálním formuláři pro Obtížnost (D) (viz # 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), musí být zapsány 
v pořadí, ve kterém jsou prováděny. 

 
5.1. Obtížnost (D) 

      Každá společná skladba může obsahovat 8 Obtížností 
5.1.1. Hodnota každé Obtížnosti bez výměny: maximálně 1.00 b. 
5.1.2. Obecné normy pro Obtížnost platné pro cvičení juniorek jednotlivkyň, jsou také platné pro juniorské 

společné skladby (od # 3.1.1 do # 3.1.4.) 
5.1.3 Obecné normy pro Obtížnost platné pro společné skladby seniorek jsou platné í pro společné skladby 

juniorek (viz # 1.1.1 to # 1.4.5). 
  

5.2. Výpočet známky za Obtížnost (D) 
Rozhodčí udělí známku za Obtížnost (D) sestavy následujícím způsobem:           

� Ohodnotí 8 Obtížností (D) v pořadí, ve kterém jsou provedeny, ověří, že jsou provedeny platným 
způsobem 

� Doplní, pokud je to tak nutné, Obtížnosti, které nejsou zaznamenány na oficiálním zápise pro 
Obtížnost 

� Ověří provedení 4 Obtížností bez výměny                                 

� Ověří provedení 4 Obtížností s výměnou  se 4 různými typy vyhazování a chytání    

� Ověří provedení minimálně 1 série tanečních kroků S    

� Ověří provedení maximálně 1 dynamického elementu s rotací  
� Ohodnotí Kolaborace mezi gymnastkam s a bez rotace těla (minimum 6) 
� Udělí odpovídající známku 
� Odečte srážky 

 

 

 

Obtížnost bez 
výměny 

 
Hodnota: 
0.10  0.20   

0.30  0.40  0.50 

Kolaborace mezi 
gymnastkami s a 
bez rotace těla 

 
 

Min. 6 
 

 
 

 

Série tanečních 
kroků 

S  
 

Min.1 
 

Ve spojení s 
fundamentálními 

technickými 
skupinami práce s 

náčiním 
specifickými pro 
každé náčiní a 

prvky z vedlejších 
technických skupin 

práce s náčiním      
 

Hodnota: 0.30 

Dynamické 
prvky s rotací 
a vyhozením     

 

 
 

         Max.1  

 Obtížnost s 
výměnou 

 

  
 

Obtížnost  D  
Koordinována s fundamentálními 

technickými skupinami specifickými pro 
jednotlivá náčiním a/nebo s prvky z 
vedlejších technických skupin náčiní 

Max.8 Obtížností: 
4 obtížností bez výměny 
4 obtížností s výměnou 

OBTÍŽNOST  (D)   
Maximálně 8.00 bodů  
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5.3. Srážky udílené rozhodčími obtížnosti 

Srážky    0.30 0.50 
Simultánní provedení 3 a více prvků obtížnosti BN všemi 
5 gymnastkami během Obtížností bez výměny 

 

Zápis sestavy obsahuje více než 8 Obtížností (v tomto případě 
bude ohodnoceno pouze prvních 8 provedených Obtížností) 

 

zápis sestavy / sestava má méně než 4 Obtížností bez výměny        

zápis sestavy / sestava má méně než 4 Obtížností s výměnou 

 
 

 
zápis sestavy / sestava neobsahuje 1 sérii tanečních kroků  

S  

Zápis sestavy obsahuje více než 1  
 

Více než 1 sestava se zpívaným hudebním doprovodem se slovy 

 

Na zápisu sestavy D není uvedeno, která sestava je s hudebním 
doprovodem s hlasem a slovy 

 V zápise sestavy je nesprávně uvedeno (JEDENKRÁT): 
• Součet celkové hodnoty všech Obtížností         
• hodnota jedné Obtížnosti 

 Více než 1 «promenáda»  
 
Za každou Obtížnost provedenou, ale nezapsanou 
v oficiálním zápise sestavy  
Kromě prvků obtížnosti s hodnotou 0.10 b. 

• použitých jako součást DER, výměny nebo 
spolupráce 

• s nebo bez rotace v sérii tanečních kroků 
 
Nedostatek 4 různých typů házení a/nebo chytání 
během Obtížností s výměnou  
*Absence fundamentální skupiny práce s náčiním (50% 
není vyžadováno)  nebo skupiny BN         
Za každý chybějící prvek Kolaborace (navíc k výměně) 
 
 

 
* viz strana 34 

 
6. SPOLEČNÉ SKLADBY: PROVEDENÍ (E) 
Všeobecné normy pro Provedení pro seniorské společné skladby jsou také platné pro juniorské společné 
skladby (od # 2 do # 2.3).  
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