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1.5.4  

• Srážky udělované rozhodčí obtížnosti (D): 0.50 b. pokud je použita hudba se slovy a trenér 
neuvede na formuláři obtížnosti D, která sestava je s hudebním doprovodem s hlasem a 
slovy  
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ŠVIHADLO 
 
           Vedlejší technické skupiny práce s náčiním 

 Série (min. 3) kroužení složeným švihadlem na poloviny  
 Jeden (rotace) kroužek okolo jiné části těla 
 jedna rotace otevřeného, rozloženého (napjatého) švihadla, drženého za 

střed, nebo za 1 konec  
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1.5 Preakrobatické prvky (sestavy jednotlivkyň i společné skladby)… 

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/ 
Výměny  ve společných skladbách.  
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SPOLEČNÉ SKLADBY 
 
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 sekund, 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. 
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1.4. Prvky Kolaborace mezi gymnastkami s a bez rotace (minimálně 6)      
  Technické chyby: 

o Viditelná zastavení delší než 4 pohyby (déle než 4 vteřiny jedné nebo 
několika gymnastek nebo náčiní 
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• 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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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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Srážky za Provedení (chyby Artistiky a technické chyby) 

                                                                      – 0,30 
 
 
 
Základní technika                                                        
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Technika  
 
 
 
 
 
 
 
 originality 2014 – 2015 9.6. 2015 viz webové stránky FIG 

 
 
 

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 

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


