
Doplnění a opravy popisů sestav  

 
KP MG 

I.kat. (I.VTp) – švihadlo 

Část A  

II. 1. – 4. čtyři přeskoky s pokrčováním přednožmo střídavě levou (pravou), pravou (levou)  

  „koníčky“ s postupem vpřed, začít pravou (levou) 

III. 1. – 4. dva přeskoky s meziskokem s pokrčováním  přednožmo střídavě levou (pravou),  

  pravou  (levou) „koníčky“ s postupem vpřed, začít pravou (levou) 

Část B 

V. 1 – 4  hmitem podřepmo stoj, …. 

VI. 1 – 2  stoj sptaný 

Část A´ 

II po obratu nemusí stát gymnastka na relevé, ale může 

Část C 

V. 1 – 2 stoj přednožný libovolnou nohou (90°) 

 

II.kat. (II.VTp)  – sestava bez náčiní 

Část A 

XIII. 1. čtvrtobratem vpravo (čelem do L-D rohu) výkrokem pravou (levou) stoj zánožný levou 

     (pravou), upažit 

2.-3. váha předklonmo na pravé (levé), zanožit povýš levou (pravou), čelnými oblouky  

         dovnitř upažit 

Část B 

IV. 1.-3. výkrokem a odrazem pravou (levou) jelení skok, připažením  předpažit pravou (levou), 

upažit levou (pravou) 

 

 
ZPMG 

 

0.A kategorie – sestava bez náčiní  (brožura 2019) 

Část B 

VI         1 – 3 stoj na pravé (levé), skrčit přednožmo levou (pravou) – špička u kolene pravé (levé) 

Část A´ 

II  1 – 3 (1. baletní pozice) – předpažit 

Část B´ 

II    1 – 3 nůžkový skok (45°) – vyšší se nesráží 

 

 

I. kategorie – sestava bez náčiní  (brožura 2004) 

Část A 

I.  1.- 3 . …….úklonem vlevo……. 

 

XVI.  1.- 3 . ……..otočit hlavu zpět 

Část B  

VII. – VIII.  zvolna dřep ve výponu, připažením předpažit  

I.kategorie – sestava bez náčiní – upřesnění na Semináři 2018 

Část A 

VII. – VIII.takt u vlny nemusí být zastavení, lze provést třemi způsoby : 

1. zastavení v rovném předklonu 

2. plasticky bez zastavení - vždy s doprovodným pohybem hlavy. 



I.kat. – sestava se švihadlem  (brožura 2019) 

Předehra 

IV.   1. – 2. hmitem podřepmo dva bočné kruhy po pravé a levé straně těla s vytažením švihu do  

       vzpažení (příprava na přeskoky), výpon 

Část A 

XV. 1. – 2. čtvrtobratem vpravo a výkrokem pravou stranou, stoj únožný levou,  

  vodorovným kruhem nad hlavou zevnitř pravou a skrčením připažmo dovnitř 

 levou navinout švihadlo na tělo – doplnit celý tento takt 

XVI. = stávající takt XV. 

Část B 

I. 1. – 4.   výkrokem levou vlevo a křížením pravé přes levou celý a půlobrat vlevo (cvičenka  

 levým bokem k HM)…………. 

 

 

III.kategorie – sestava s míčem  (brožura 2019) 

ZP : cvičenka uprostřed dolní části  cvičební plochy …………….. 

Část A 

XVI. 1. – 3. …………cvičenka čelem do Z – P  rohu 

Upřesnění  na Semináři 2020 

Část A 

IX. – XI. takt – vedené kutálení míče - po celou dobu míč vždy přidržuje hřbet druhé ruky 

Část B 

III. 1. – 3.   zůstává dle původního popisu, tedy celý obrat vlevo 

IV. 1. – 2. dva běhové poskoky se skrčováním zánožmo se čtvrtobratem  vlevo (čelem do P – D 

  rohu) 

XII. 2. – 3. výkrokem levou (pravou) vpřed,………… 

Dohra 

I. 1. – 3. výkrokem pravou klek rozkročný pravou vpřed, ……  

III. 1. – 3. ……míč nad hlavu na dlaň pravé, prsty vzad 

 

III.kategorie – sestava s obručí (brožura 2019) 

Část A 

I. 3. – 4. přinožením levé celý obrat (180°) vlevo, výpon…… 

II. 1. – 2. …………., přinožením levé a půlobratem vlevo výpon (levým bokem k HM) 

Část A´ 

V. 3. – 4. stojem na pravé (levé) s pokrčením zánožmo levou (pravou) podat obruč do 

  levé (pravé), upažit pravou (levou), hlavou sledovat obruč 

Mezihra : 6 taktů 4/4 

III.– IV. takt.  ………………………………..(svislá osma s doprovodnými pohyby trupu) 

V. 1. – 4. výkrokem levou vzad……………, položit obruč na pravou a pustit pravou (levou) 

  (nechat obruč sklouznout po noze), zapažit levou 

VI. 1. – 2. …………., pokrčením zánožmo pravou podat obruč do pravé nadhmatem 

 3. – 4. Výkrok pravou vpřed, přinožením levé a půlobratem vlevo (čelem k HM) 

Část B  

Takt III. – s mírným postupem vzad 

IV. 1. – 2. ……………..doprovodný pohyb hlavou 

 

 

IV. kategorie – sestava s míčem  (brožura 2019) 

Část A´ 

I. 1. – 2. …………..pokračovat bočnými kruhy vzad levou a vpřed pravou 

IV. 3. – 4.  ……….a impulzem zevnitř obtočit míč kolem hřbetu ruky (lze si vybrat, zda zevnitř  

  nebo dovnitř) 



VI.  může být opora pravé ruky 

Dohra 
I. 3. – 4. dva běhové kroky, dálkový skok a chytit míč pravou, upažit levou  

  (druhým krokem je odraz) 

III. 1. – 2. ………….., přinožením pravé dvojný obrat ve výponu vlevo, ……… 

IV. 1. – 2. chytit míč levou a výkrokem pravou (levou) zanožit levou (pravou), rovný předklon 

  váha předklonmo, upažit 

 

 

IV.a V. kategorie – sestava s kužely (brožura 2019)    

Část A 

III. 1. – 4. chytit kužele za hlavice a oblouky vzhůru 4 běhové kroky vpřed, začít levou,  

třídobý mlýnek kužely v předpažení (min. 6 kroužků), mírným hrudním 

předklonem vzpřim s pohybem hlavy 

III. 1. – 2. výkrokem levou výpon, skrčit přednožmo pravou (špička u kolene 

levé), 

předpažením dolů a předpažením vzhůru vyhodit kužele s rotací o 360° 

 3. – 4. výkrokem pravou vpřed stoj zánožný levou, chytit kužele za hlavice a kruhy  

  dolů mírný hrudní záklon, přísunem levou podřep, oblouky vpřed opřít 

  kužele o zem před tělem, ohnutý předklon  

Dohra  

II. 1. – 4.  kutálet kužel pravou (pomocí hlavice v držení za tělo) …………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hodnota obtížnosti nových sestav 

 

ZPMG 

0.A kategorie – bez náčiní 

 
Část A  I. - IV. takt   0,5 b  

VI. - VIII. takt   0,5 b  

 

Část B  VI - VIII. takt   0,5 b  

 

Část A´  I. - II. takt   0,5 b  

IV. takt    0,5 b 

 

Část B´  I. - II. takt   0,5 b  

V. - VI. takt   0,5 b 

 

Dohra  II. takt    0,5 b  

V. - VI. takt   0,5 b  

VII. - VIII. takt   0,5 b 

 

 

I. kategorie – švihadlo 
 
Část A  I. – IV. takt  0,5 b 

  VII. – VIII. takt  0,5 b 

  IX. – X. takt  0,5 b 

  XI. – XII. takt  0,5 b 

 

Část B  I. – II. takt  0,5 b 

  IV. - VI. takt  0,5 b 

 

Část A´  III. – IV. takt  0,5 b 

  VII. – VIII. takt  0,5 b 

  IX. – X. takt  0,5 b 

  XI. – XII. takt  0,5 b  

 

III. kategorie – míč 
 
Část A  IV. – VI. takt  0,5 b 

  IX. takt   0,5 b 

  X. - XI. takt  0,5 b 

  XIII. takt   0,5 b 

 

Část A´  III. – IV. takt  0,5 b 

  VI. takt   0,5 b 

  VII. – VIII. takt  0,5 b. 

  IX. takt   0,5 b 

  XIII.takt   0,5 b 

 

Část B  XII. takt   0,5 b 

 

 

 

 



III. kategorie – obruč 

 
Část A  VI. – VII. takt  0,5 b. 

 

Část A´  I. – II. takt  1,0 b. 

 IV. – V. takt  0,5 b. 

 VII. – VIII. takt  0,5 b. 

 

Mezihra  II. takt   0,5 b. 

  III. + IV. takt  0,5 b. 

 

Část B  I. – III. takt  1,0 b. 

  VI. takt   0,5 b. 

 

IV. kategorie – míč 
 
Část A  I. takt   0,5 b 

  II. takt   0,5 b 

  III. takt   0,5 b 

  VI. takt   0,5 b 

 

Část A´  IV. takt   0,5 b 

  VI. takt   0,5 b 

  VII. takt   0,5 b 

 

Dohra  I. takt   0,5 b 

  II. takt   0,5 b 

  IV. takt   0,5 b 

 

 

IV.a V. kategorie – kužele 
 
Část A  III. takt   0,5 b. 

  VI. takt   0,5 b. 

  VII. takt   0,5 b. 

  IX. takt   0,5 b. 

  XII. takt   0,5 b. 

 

Mezihra  I. takt   0,5 b. 

 

Část B  I. – II. takt  0,5 b. 

  IV. takt   0,5 b. 

  VII. – VIII. takt  0,5 b. 

 

Dohra  I. takt   0,5 b. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



KP MG 

 

I. kategorie (I.VTp) – švihadlo 

 

Část A  II. takt   0,5 b 

  III. takt   0,5 b 

  IV. takt   0,5 b 

 

Část B  V. takt   0, 5 b 

  VII. takt + I. takt 1. – 2. 0,5 b 

   (Mezihra) 

 

Mezihra  I. takt 3. – 4. – III.  0,5 b 

 

Část A´  I. takt   0,5 b 

  II. – III. takt  0,5 b 

 

Část C  II. – III. takt  0,5 b 

V.  takt   0,5 b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


