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1. Kombinovaný program moderní gymnastiky (KPMG) 
 

SOUTĚŽ KONČICÍ NA MČR 
I. KATEGORIE  

Startují: ročníky 2011 až 2012 

2-boj  sestava bez náčiní (volná sestava)  

 sestava se švihadlem (povinná sestava, brožurka 2019) 

 

 

II. KATEGORIE  

Startují: ročníky 2009 až 2011  

2-boj  sestava se švihadlem (volná sestava)  

 sestava bez náčiní (povinná sestava, brožurka 2012) 

 

III. KATEGORIE  

Startují: ročníky 2007 až 2009 

2-boj  sestava s míčem (volná sestava) 

 sestava s obručí (povinná sestava, brožurka 2012) 

 

IV. KATEGORIE  

Startují: ročníky 2004 až 2007 

2-boj  sestava s kuželi (volná sestava)  

 sestava se stuhou (povinná sestava, brožurka 2012) 

 

V. KATEGORIE - ŽENY 

Startují: ročníky 2004 a starší 

2-boj  2 volné sestavy s libovolným náčiním na volnou hudbu 

Poznámka : Pouze 1 hudba může být se zpěvem. 

 

Všeobecná pravidla – viz pravidla FIG 2017-2020. 

 

1.1 Povinné sestavy KPMG - HODNOCENÍ 
 

Celková hodnota sestavy je 14 bodů (4 b. + 10 b., 3 skupiny rozhodčích).  

 

Povinná sestava – sestava dle popisu na povinný hudební doprovod 

Závodnice má možnost předvést povinnou sestavu „na druhou stranu, na druhou nohu apod.“, 

musí si tak „obrátit“ celou sestavu, tzn. od začátku až do konce (včetně směru pohybu, pravé a 

levé ruky apod.) 

 

1) Rozhodčí pro techniku započítávají provedené vysazené vazby (2 rozhodčí) 

 

2) Rozhodčí pro artistiku (2 rozhodčí) 

- Udělují srážky za každý nesoulad pohybu s popisem 

- Udělují srážky za nesoulad pohybu s hudbou 

- Udělují srážky za nerespektování směrů, trajektorií a využití závodní plochy dle popisu  

 

 

3) Provedení  (4 rozhodčí) (srážky viz. PRAVIDLA MODERNÍ GYMNASTIKY FIG 2017 - 2020, 

kapitola PROVEDENÍ, bez artistiky + ERRATA k 1.2.2018)  
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Možná tolerance rozsahu závodnic KPMG. Pro rok 2020 je domluveno snížení požadavku pouze 

u dálkového skoku a jeho variant ze 180º na minimálně 135º, a to v povinné i volné sestavě. 

 
 

Výpočet výsledné známky: 

K hodnotě jednotlivých vazeb (max. 4 body) je přičtena hodnota za provedení (max. 10 bodů) po 

odečtení srážek za technické a artistické chyby. 

 

 

 

1.2 Volné sestavy KPMG - HODNOCENÍ 
 

Volná sestava – sestava na libovolný hudební doprovod (1:15 – 1:30), ve které musí závodnice 

provést uvedené povinné vazby 

 

Celková hodnota sestavy je 14 bodů (4 b. + 10 b., 3 skupiny rozhodčích). 

 

Rozhodčí hodnotí a penalizují: 

 

1.2.1 Obtížnost - Povinné vazby 8 x 0,5 = 4,0 body – hodnotí skupina rozhodčích pro techniku  

(2 rozhodčí)  

každý prvek obtížnosti za 0,5 b. = 0,3 hodnota prvku obtížnosti bez náčiní + 0,2 hodnota manipulace s 

náčiním 

 

Povinné prvky pro volné sestavy KPMG  

 povinné izolované prvky (prvky s obtížností dle tabulek pro ZP/KP) – maximální počet 

zařazených prvků obtížnosti je 6, z toho se do známky za povinné vazby započítává dle 

pravidel KPMG 5 prvků, a to 1 skok obtížnosti, 1 rovnováha obtížnosti, 1 rotace obtížnosti  a  

2 prvky obtížnosti  z jakékoliv ze 3 skupin obtížností.  

 1 rotační prvek bez obtížnosti pod vysokým vyhozením náčiní – 0,5 b., pro volné sestavy bez 

náčiní jsou to 2 různé rotační prvky (plynule navázané).  

 Počet tanečních kroků je neomezen, započítává se ale jen 1 taneční krok  

 Počet vln/osem je neomezen, započítává se ale jen 1 vlna/osma 

 Celkem tedy 8 povinných vazeb  tvoří známku za obtížnost (viz každá kategorie – skok, 

rovnováha, obrat, čtvrtý  a pátý prvek dle výběru, rotační prvek s vysokým vyhozením náčiní /  

2 rotační prvky pro volnou sestavu bez náčiní, vlna/osma a taneční kroky).  

 V sestavě mohou být zařazeny max 3 prvky z jedné skupiny obtížností bez náčiní 

a zároveň min 1 prvek z každé skupiny obtížností bez náčiní  

 V případě zařazení většího počtu prvků obtížnosti než 6 bude udělena gymnastce 

srážka 0,5 b. (skupina rozhodčích pro obtížnost) 

 

 
I. kategorie – bez náčiní 

 skok obtížnosti 0,5 b  

 rovnováha obtížnosti 0,5 b  

 rotace s obtížnosti 0,5 b  

 2 prvky dle výběru (skok, rotace, rovnováha) 2x 0,5 b = 1,0 b. 

 2 různé rotační prvky bez obtížnosti  0,5 b. 

 taneční kroky (min. 8 vteřin se změnou rytmizace) 0,5 b  

 vlna/osma celým tělem 0,5 b 
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II. kategorie – švihadlo 

 skok obtížnosti - s průchodem švihadla kroužícím vpřed, vzad, stranou 0,5 b 

 rovnováha obtížnosti – s echapé 0,5 b 

 rotace s obtížnosti – s kroužením švihadla složeným na půl/na třetiny držené 

jednoruč/obouruč  0,5 b  

 2 prvky dle výběru (skok, rotace, rovnováha) – s libovolnou manipulací typickou pro švihadlo  

2x 0,5 b = 1,0 b 

 rotační prvek bez obtížnosti pod vysokým vyhozením švihadla 0,5 b. 

 taneční kroky (min. 8 vteřin se změnou rytmizace) – s minimálně 3 malými přeskoky švihadla 

kroužícího vpřed, vzad, stranou, švihadlo rozložené nebo složené na půl 0,5 b 

 osma/vlna  celým tělem – s libovolnou manipulací typickou pro švihadlo   0,5 b.  

 

III. kategorie – míč 

 skok obtížnosti - s vyhozením či chycením míče z vyhození, během letové fáze skoku 0,5 b 

 rovnováha obtížnosti - s kutálením míče po těle (2 segmenty) 0,5 b 

 rotace obtížnosti - s vyvažováním míče 0,5 b 

 2 prvky dle výběru (skok, rotace, rovnováha) - s libovolnou manipulací typickou pro míč  

2x 0,5 b  = 1,0 b. 

 rotační prvek bez obtížnosti pod vysokým vyhozením míče  0,5 b. 

 taneční kroky (min. 8 vteřin se změnou rytmizace) – s odrážením míče (min. 3x)  0,5 b 

 vlna/osma celým tělem - s libovolnou manipulací typickou pro míč  0,5 b 

 

IV. kategorie – kužele 

 skok obtížnosti – s vyhozením nebo chycením 1 nebo obou kuželů v letové fázi skoku  0,5 b 

 rovnováha obtížnosti – s mlýnkem (min 6 kroužků) 0,5 b  

 rotace obtížnosti – s malými kroužky obou kuželů  NE mlýnek (min 2x) 0,5 b 

 2 prvky dle výběru (skok, rotace, rovnováha) - s libovolnou manipulací typickou pro kužele  

2x 0,5 b  = 1,0 b. 

 rotační prvek bez obtížnosti pod vysokým výhozem kužele/kuželů (nespojených)  0,5 b.  

 taneční kroky (min. 8 vteřin se změnou rytmizace) – s malými nadhozy kužele/ů (min 3x) 0,5 b 

 vlna/osma celým  tělem - s libovolnou manipulací typickou pro kužele 0,5 b 

 

V. kategorie Ženy – dvojboj volných sestav  

 skok s obtížností - s libovolnou manipulací typickou pro dané náčiní 0,5 b 

 rovnováha s obtížností - s libovolnou manipulací typickou pro dané náčiní 0,5 b 

 rotace s obtížností - s libovolnou manipulací typickou pro dané náčiní 0,5 b 

 2 prvky dle výběru (skok, rotace, rovnováha) - s libovolnou manipulací typickou pro dané 

náčiní 2x 0,5 b  = 1,0 b. 

 rotační prvek bez obtížnosti pod vysokým vyhozením náčiní  0,5 b.  

 taneční kroky (min. 8 vteřin se změnou rytmizace) - s libovolnou manipulací typickou pro dané 

náčiní 0,5 b 

 vlna/osma celým tělem - s libovolnou manipulací typickou pro dané náčiní typickou pro dané 

náčiní 0,5 b 

.  

 

Každá obtížnost musí být provedena s různými manipulacemi ze skupin manipulací typických  pro 

dané náčiní a v sestavě musí převažovat typické obtížnosti a manipulace pro dané náčiní. 

 

 

 Poznámky :  

 Prvek obtížnosti bez náčiní z jedné skupiny provedený s identickou manipulací nebude 

hodnocen = 0 b.  

Výjimka – 2 skoky obtížnosti v sérii s průchodem švihadla – počítají se oba dva skoky, tedy 2x 

0,5 b. = 1 b. 
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 Povinné vazby - prvek BN (prvek obtížnosti) musí být proveden s předepsanou manipulací, 

není možné počítat prvek BN a prvek manipulace zvlášť. Maximální hodnota správně 

provedeného prvku BN s předepsanou manipulací je 0,5 b. S nedokončenou či nesprávně 

provedenou manipulací je hodnota prvku 0,3 b. Manipulace provedená v jiném než 

předepsaném prvku BN se nehodnotí.  

 Prvky obtížnosti, které závodnice mohou zařadit do svých volných sestav, jsou uvedeny 

v tabulce prvků pro ZP/KP. Maximální počet prvků v sestavě je 6. 

 Zařazení jiných prvků obtížnosti dle FIG - pokud závodnice ve své sestavě předvedou jako 

šestý správně provedený jakýkoli jiný prvek obtížnosti dle FIG, nebude prvek započítán jako 

povinný prvek obtížnosti a závodnicím nebude udělena penalizace za zařazení jiného prvku 

s obtížností.  

 Vlny/ osmy – za vlnu/osmu celého těla mohou být považovány pouze ty vlny/osmy, kdy pánev 

zahájí pohyb a celé tělo na tento impuls postupně reaguje. Za vlny/ osmy nejsou považovány 

pohyby, kdy se zapojují pouze části těla (hrudník, paže apod.). Všechny vlny /osmy mohou být 

provedeny  s doprovodnými pohyby paží, nohou nebo v kombinaci s jinými prvky (skoky, 

rovnováhy apod.). Pohyb musí být plynulý a být doprovázen pohybem krku i hlavy.  Vlny jsou 

pro KP specifický požadavek, nepočítají se jako prvek obtížnosti rovnováhy.  

 Taneční kroky  

- jakékoli klasické taneční kroky, lidové tance, moderní tance, společenské tance. 

- minimálně po dobu 8 sekund v souladu s tempem a rytmem hudebního doprovodu, 

všechny kroky musí být jasné a viditelné během celého trvání série tanečních kroků 

- provedené podle tempa, rytmu, hudebního charakteru a akcentů hudby  

- minimálně s dvěma různými změnami pohybu: rytmus, směry, modalita nebo úroveň  

- vyjádří charakter a emoční náplň hudby pohybem těla a manipulací náčiní.  

- 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. 

- je možné provést vyhození (malé, střední, velké) během tanečních kroků, pokud tato 

manipulace podporuje myšlenku tance nebo napomáhá zvýšení amplitudy a různorodosti 

pohybu 

- pro potřeby sestav KPMG musí být taneční kroky (tedy prvek obtížnosti) dle jednotlivých 

kategorií spojeny s libovolnou typickou manipulací (základní nebo vedlejší skupiny) a 

nebo se stanovenou (předem vypsanou) manipulací. Viz povinné vazby. 

 Série tanečních kroků nebude platná, pokud: 

- dojde k pádu gymnastky nebo ztrátě náčiní 

- je série kratší než 8 sekund 

- je celá kombinace provedena na zemi (pouze část série tanečních kroků je povolena na 

zemi) 

- žádný vztah mezi rytmem a charakterem hudby, pohyby těla a manipulace náčiní 

- nesplňuje požadavky manipulace s náčiním -  povinné vazby KPMG. 

 Typická manipulace – typickou manipulací se myslí základní (dle FIG fundamentální) a 

vedlejší skupiny cvičení daného náčiní dle tabulky a manipulace ze souhrnné tabulky 

vedlejších skupin platných pro všechna náčiní.  

 V prvcích obtížnosti nemusí být manipulace s náčiním prováděna nedominantní rukou. 

 V sestavě lze provést maximálně jeden prvek promenády (slow turn – na relevé či na plném 

chodidle) viz pravidla FIG  

 

1.2.2 Artistika (dle hodnocení volných sestav KP) – hodnotí skupina rozhodčích pro artistiku  

(2 rozhodčí) 

 

1.2.3  Provedení (chyby v provedení) – hodnotí skupina rozhodčích pro provedení (4 rozhodčí) 

Viz mezinárodní pravidla MG 2017 – 2020 a ERRATA od 1.2.2018 
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Výpočet výsledné známky: 

K hodnotě jednotlivých vazeb (max. 4 body) je přičtena hodnota za provedení (max. 10 bodů) po 

odečtení srážek za technické a artistické chyby. 

 

 

 

1.3 Složení sboru rozhodčích KPMG 
 hlavní rozhodčí 

 asistentka / 1 rozhodčí 

 3 skupiny / 8 rozhodčích 

 pomezní rozhodčí / 2 rozhodčí 

 časomíra /1 rozhodčí (pro volné sestavy) 

 

 

1.4 Rozchod známek KPMG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozchod krajních známek je povolen bez limitu. 

 

 

 

2. Základní program moderní gymnastiky (ZPMG) 
 

SOUTĚŽE KONČICÍ NA MČR 
I. KATEGORIE   

Startují: ročníky 2011, 2012 

2-boj  sestava bez náčiní  (brožura 2004) 

 sestava se švihadlem  (brožura 2019) 

II. KATEGORIE  

Startují: ročníky 2009, 2010 

2-boj  sestava se švihadlem  (brožura 2004) 

 sestava s obručí  (brožura 2004) 

III. KATEGORIE  

Startují: ročníky 2007, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sestava s obručí  (brožura 2019) – původně pro II. kategorii 

 sestava s míčem  (brožura 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Rozchod 
Známka 

 

0,1 
Provedení 9,70 - 10,00 

 

 
Obtížnost 3,70 - 4,00 

 

0,2 
Provedení 9,20 - 9,69 

 

 
Obtížnost 3,20 - 3,69 

 

0,5 
ve všech ostatních případech 
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IV. KATEGORIE  

Startují: ročníky 2004 - 2006 

2-boj  sestava s míčem (brožura 2019) 

 sestava s kuželi (brožura 2019) 

V. KATEGORIE  

Startují: ročníky 2004 a starší 

2-boj  povinná sestava s kuželi (brožura 2019) 

 volná sestava s libovolným náčiním (kromě kuželů) 

 

U V. kategorie je povoleno cvičení se stuhou s délkou 5 m.  

 skok s obtížností - s libovolnou manipulací typickou pro dané náčiní 0,5 b 

 rovnováha s obtížností - s libovolnou manipulací typickou pro dané náčiní 

0,5 b 

 rotace s obtížností - s libovolnou manipulací typickou pro dané náčiní  

0,5 b 

 2 prvky dle výběru (skok, rotace, rovnováha) - s libovolnou manipulací  

             typickou pro dané náčiní 2x 0,5 b  =  1,0 b. 

 rotační prvek bez obtížnosti s vysokým vyhozením náčiní  0,5 b. 

 taneční kroky (min. 8 vteřin se změnou rytmizace) - s libovolnou 

manipulací typickou pro dané náčiní 0,5 b 

 vlna/osma celým tělem - s libovolnou manipulací typickou pro dané náčiní 

typickou pro dané náčiní 0,5 b 

 V sestavě mohou být zařazeny max 3 prvky z jedné skupiny 

obtížností bez náčiní 

a zároveň min 1 prvek z každé skupiny obtížností bez náčiní  

 .Každá obtížnost musí být provedena s různými manipulacemi ze skupin 

manipulací typických pro dané náčiní a v sestavě musí převažovat 

typické obtížnosti a základní manipulace pro dané náčiní.  

 Prvek obtížnosti bez náčiní z jedné skupiny provedený s identickou 

manipulací nebude hodnocen = 0 b.  

Výjimka – 2 skoky obtížnosti v sérii s průchodem švihadla – počítají se 

oba dva skoky, tedy 2x 0,5 b. = 1 b. 

 

  

2.1 Hodnocení povinných sestav ZPMG 
 

Viz hodnocení povinné sestavy KP MG 

 

 

2.2 Hodnocení volné sestavy ZPMG – V.kategorie 

 
Viz hodnocení volné sestavy V. kategorie Ženy – KP MG 
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SOUTĚŽE KONČÍCÍ NA ÚROVNI OBLASTI 
 

U těchto kategorií mají oblastní komise ČSMG právo na úpravu a změnu. 
 

ZPMG / 0. A + B kategorie  

0. KATEGORIE - B  

Startují: ročníky 2014 a 2015  

2-boj  sestava bez náčiní  (brožura 2004) 

 akrobacie    (brožura 2004) 

  

0. KATEGORIE - A  

Startují: ročníky 2013  

2-boj  sestava bez náčiní  (brožura 2019) 

 akrobacie   (brožura 2004) 

 

 
2.3  Složení sboru rozhodčích ZPMG 
 

 hlavní rozhodčí 

 asistentka / 1 rozhodčí 

 3 skupiny /8 rozhodčích   

 pomezní rozhodčí / 2 rozhodčí 

 časomíra / 1 rozhodčí 

 

 

2.4 Rozchod známek ZPMG 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozchod krajních známek je povolen bez limitu. 

 

 

 

2.5 Stanovení umístění při rovnosti známek ZPMG i KPMG 
 

DODATEK k SOUTĚŽNÍMU ŘÁDU - Schváleno 24.4.2015 
http://www.csmg.cz/cs/moderni-gymnastika/aktuality/sotezni-rad-doplnek.htm 

 
 

Rozchod 
Známka 

 

0,1 
Provedení 9,70 - 10,00 

 

 
Obtížnost 3,70 - 4,00 

 

0,2 
Provedení 9,20 - 9,69 

 

 
Obtížnost 3,20 - 3,69 

 

0,5 
ve všech ostatních případech 

 

http://www.csmg.cz/cs/moderni-gymnastika/aktuality/sotezni-rad-doplnek.htm
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3. Společné skladby linie B 
 

3.1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 

 Společné skladby I. kategorie a vyšší linie B jsou určeny POUZE pro závodnice KPMG a  

ZPMG. 

 Do kategorií společných skladeb linie B nelze zařadit závodnice volného programu = kategorie 

seniorky, juniorky, naděje, kadetky, dorostenky, apod. ani závodnice zařazené do SCM, Sps. 

 Závodnicí kategorie volného programu se rozumí každá závodnice, která v roce 2019 a 2020 

startovala na Mistrovství ČR nebo oblastním přeboru ve volném programu jednotlivkyň.. 

 Délka sestavy společných skladeb linie B je 2:15 – 2:30. 

 Hudba pro sestavu společných skladeb linie B muže být se slovy. 

 Počet gymnastek v sestavě společných skladeb linie B je 4 – 6 členek, povolena je jedna 

náhradnice. 

 Každá skladba předvede 2 provedení.  

 Soupiska závodnic: před každým startem, je zodpovědná trenérka skladby povinna předložit  

„soupisku“ závodnic, které se účastní závodu (ve skladbě). V tomto dokumentu nesmí chybět 

jméno gymnastky, rok narození, oddíl, jméno trenéra a autora skladby, název a autor hudby. 

 Je doporučeno všem oddílům, které pořádají soutěž pro společné skladby linie B, kontrolovat 

průkazky závodnic a soupisku podepsanou zodpovědným trenérem za skladbu.  

 V případě, že ve společné skladbě linie B bude startovat závodnice, která na jaře téhož roku 

soutěžila ve volném programu, nebude skladba daného oddílu připuštěna k závodu (zjistí-li se 

její start ze soupisky před závodem), nebo bude skladba zpětně diskvalifikována (na základě 

dodatečného zjištění porušení pravidla startu závodnic KP a ZP). 

 

 
3.2 KATEGORIE 
 

IV. kategorie 

Ročník: 2004 a starší 

Skladba: 4 - 6 členek + 1 náhradnice – míče + stuhy (minimálně 2 + 2) 

III. kategorie 

Ročník: 2005 – 2007 

Skladba: 4 - 6 členek+ 1 náhradnice – švihadla 

II. kategorie 

Ročník: 2007 – 2009 

Skladba: míče nebo kužele, 4 - 6 členek + 1 náhradnice 

I. kategorie 

Ročník: 2009 a mladší 

Skladba: libovolné normalizované náčiní, 4 - 6 členek + 1 náhradnice 

 

Libovolné normalizované náčiní znamená 4 – 6 kusů stejného náčiní nebo kombinace náčiní. 

Každé náčiní musí být taktéž nejméně dvakrát (tedy min. 2 + 2), nelze 1 + 3 apod. 

 

3.3 HODNOCENÍ 
Hodnocení společné skladby linie B: celkem 18 bodů. 

 

3.3.1 Obtížnost: 8 bodů – skupina rozhodčích pro technickou hodnotu (2 rozhodčí) 

 

Povinné vazby a izolované prvky = 4 body 

 

 Skok obtížnosti s libovolnou manipulací typickou pro dané náčiní = 0,5 b 

 Rovnováha obtížnosti s libovolnou manipulací typickou pro dané náčiní = 0,5 b 

 Rotace obtížnosti s libovolnou manipulací typickou pro dané náčiní = 0,5 b 
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 2 prvky dle výběru (skok, rotace, rovnováha) obtížnosti s libovolnou manipulací typickou pro 

dané náčiní = 2x 0,5 b = 1 b. 

 Rotační prvek bez obtížnosti s vysokým vyhozením náčiní (všechny závodnice dělají 

naprosto stejný rotační prvek) = 0,5 b.  

 Série tanečních kroků (min. 8 vteřin se změnou rytmizace) s libovolnou manipulací typickou 

pro dané náčiní = 0,5 b 

 Vlna/osma celým tělem s libovolnou manipulací typickou pro dané náčiní = 0,5 b 

 

Spolupráce/kolaborace = max. 2 body 

 

 hodnota drobné spolupráce s výměnou náčiní nebo bez výměny  = 0,1 b;  

 hodnota spolupráce s vysokým vyhozením jednoho nebo více náčiní bez přidané obtížnosti = 

0,3 bodu 

 hodnota spolupráce s„malou zvedačkou“, např. převaly/přemety s oporou o gymnastky, 

zvedačky níže než nad úroveň hlav zvedajících gymnastek = 0,3 b.  

 hodnota spolupráce se „zvedačkou“ nad úroveň hlav bez vyhození náčiní = 0,5 b.  

 hodnota spolupráce se „zvedačkou“ nad úroveň hlav a zároveň s jakýmkoli vysokým 

vyhozením náčiní = 0,7 b.  

 Do skladby lze zařadit max. 2 vysoké zvedačky (jakékoli hodnoty). Zařazení většího počtu 

zvedaček bude penalizováno srážkou 0,5 b  

 

Výměny  =  2 body 

  

 Maximálně 4 výměny házením a chytáním všemi gymnastkami – 4 x 0,5 b.  =  2 b. 

 

Maximální počet zařazených prvků obtížnosti je 6, z toho se do známky započítává dle pravidel SS 

linie B 5, a to 1 skok, 1 rovnováha, 1 rotace a  2 prvky z jakékoliv ze skupin  

obtížnosti. V případě zařazení většího počtu prvků obtížnosti než 6 bude udělena skladbě srážka 0,5 

RO obtížnosti.  

 

Počet tanečních kroků a vln/osem je neomezen, započítává se ale jen 1 taneční krok a 1 vlna/osma.  

 

Počet spoluprací/kolaborací je neomezen (kromě počtu zvedaček nad úroveň hlavy), jejich celková 

hodnota je ale maximálně 2 body. 

 

Maximální počet výměn je 4. V případě zařazení většího počtu výměn než 4 bude udělena skladbě 

srážka 0,5 RO obtížnosti.  

 

3.3.2 Artistika (dle hodnocení volných sestav KP) – hodnotí skupina rozhodčích pro art istiku 

(2 rozhodčí) 

 

3.3.3  Provedení (chyby v provedení) – hodnotí skupina rozhodčích pro provedení (4 rozhodčí) 

Viz mezinárodní pravidla MG 2017 – 2020 a ERRATA od 1.2.2018 

 

Výpočet výsledné známky: 

K technické hodnotě (max. 8 bodů) je přičtena hodnota za provedení (max. 10 bodů) po odečtení 

srážek za technické a artistické chyby.  

 

3.4 SPECIÁLNÍ POŽADAVKY 
 Do sestav společných skladeb linie B je možné zařadit pouze prvky z tabulky pro KP/ZP 

 Zařazení jiného prvku obtížnosti dle FIG – pokud závodnice ve své skladbě předvedou jako 

6. správně provedený prvek obtížnosti dle FIG, nebude prvek započítán jako povinný prvek 

obtížnosti a závodnicím nebude udělena penalizace za zařazení daného prvku. ALE 

maximální počet VŠECH zařazených prvků obtížnosti je 6 (bez ohledu na obtížnost!!!). 

 V sestavě mohou být zařazeny max 3 prvky z jedné skupiny obtížností bez náčiní  

a zároveň min 1 prvek z každé skupiny obtížností bez náčiní 

 Podskupina gymnastek (min. 2) může provést odlišný prvek ze stejné skupiny prvků obtížnosti 
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Podskupinu netvoří 1 gymnastka ! 

 Povinné prvky BN (tj. prvek obtížnosti) musí být proveden s libovolnou manipulací s 

náčiním. Maximální hodnota správně provedeného prvku BN s manipulací s náčiním je 0,5 b. 

S nedokončenou či nesprávně provedenou manipulací je hodnota správně provedeného prvku 

BN 0,3 b. Prvek BN bez manipulace se nehodnotí. Neprovedený prvek BN se nehodnotí.  

 Prvek obtížnosti bez náčiní z jedné skupiny provedený s identickou manipulací nebude 

hodnocen = 0 b.  

Výjimka – 2 skoky obtížnosti v sérii s průchodem švihadla – počítají se oba dva skoky, tedy 2x 

0,5 b. = 1 b. 

 Všechny závodnice musí správně provést prvek obtížnosti, aby byla tato obtížnost uznána. 

 Rotační prvek bez obtížnosti s vysokým vyhozením musí provést všechny členky skladby 

naprosto stejný (identický) 

 Skladba nemůže obsahovat větší počet výměn (více než 4) - srážka 0,5 bodu (RO obtížnosti). 

 Výměny - platné jsou pouze výměny házením (vyhození náčiní a chycení náčiní od partnerky), 

mohou být provedeny na místě nebo v pohybu, najednou či v rychlém sledu. 

 Výměna je platná - při minimální výšce vyhození nad vzpažení gymnastky; 

            - náčiní je chyceno; 

   - pokud je náčiní chyceno s kroky, výměna JE platná - a to i v případě, že 

     kroky udělá více gymnastek 

 Výměna není platná – při pádu náčiní během výměny (pád podléhá dále srážce za provedení) 

        - pád jedné kužele s vyhozením obou kuželů ve výměně (srážka  

          v provedení a výměna není platná); 

        - pokud se náčiní srazí. 

 Ve výměnách nelze provádět prvek obtížnosti!!! 

 Výměna je prvkem obtížnosti a platí pro ni tedy, že musí být prováděna pokaždé jiným 

způsobem (identická výměna provedena podruhé nemůže být uznána) - jiným způsobem 

provedení se rozumí alespoň jedna změna z níže uvedených: 

- jiný způsob vyhození (bez pomoci rukou, bez zrakové kontroly, z proskočení /  

  průchodu, ze země, z poskoku apod.) 

- jiný způsob letu náčiní (rotační vyhození, šikmé vyhození, vyhození složeného/             

rozloženého náčiní, apod.) 

- jiný způsob chycení (bez pomoci rukou, bez zrakové kontroly, do proskočení / 

průchodu, na zemi, do poskoku apod.) 

 Definice spolupráce: Skupina gymnastek, které jsou částečně nebo úplně v kontaktu jedna 

s druhou, buď přímo nebo prostřednictvím náčiní, a které se pohybují různými směry 

v útvarech (formacích) nebo po jiných drahách pohybu. (Různé prvky vztahu a spolupráce 

mezi všemi gymnastkami či jejich podskupinami, různé typy organizace kolektivní spolupráce, 

spolupráce s nebo bez fyzického kontaktu (viz FIG), spolupráce s vyhozením či bez. 

 Spolupráce/kolaborace musí obsahovat:         

- Spolupráce se účastní všech 5 gymnastek, nebo je spolupráce prováděna v podskupinách 

      (dvojice, trojice, atd.). Gymnastky musí být v kontaktu buď přímo, nebo spojením s náčiním. 

- Spolupráce 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. 

 Kontakt s náčiním během spoluprací/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 vteřiny.  

- Během všech Spoluprací musí různé pohyby následovat rychle po sobě, maximálně však  

4 vteřiny, tak, aby nedocházelo k viditelnému zastavení jedné nebo několika gymnastek 

a/nebo náčiní.           

 Zakázané prvky Spolupráce/kolaborace (tedy neplatné):              

- Pozice nebo akce v nalehnutí na 1 nebo několik partnerek bez kontaktu se zemí déle než  

4 vteřiny.                                    

- 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. 
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- Bočný či čelný rozštěp se zastavením na zemi i ve zvedačce, stoj na rukou bez přemetu 

(Srážky udílí rozhodčí pro technickou hodnotu) 

 „zvedačky“ 

Skladba nesmí obsahovat akrobatické prvky s letovou fází. Zvedačkou je myšleno, že 

gymnastka ztratí kontakt s podložkou, je držena jinou/jinými gymnastkou/tkami. Zvedaná 

gymnastka musí být aktivní (pomoci svou silou, zpevněním celého těla). Zvedaná gymnastka 

nesmí ztratit kontakt s gymnastkami (nesmí být vyhozena, může být pouze držena). 

 

3.5 SLOŽENÍ SBORU ROHODCÍCH 
- hlavní rozhodčí 

- asistentka / 1 rozhodčí 

tři skupiny / 8 rozhodčích 

I. skupina - obtížnost 

II. skupina - artistika 

III. skupina - provedení 

- pomezní rozhodčí / 2 rozhodčí 

- časomíra /1 rozhodčí 

 

Výpočet výsledné známky: 

K technické hodnotě (max. 8 bodů) je přičtena hodnota za provedení (max. 10 bodů) po odečtení 

srážek za technické a artistické chyby.  

 

 
3.6  Rozchod středních známek společných skladeb KPMG & ZPMG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozchod krajních známek je povolen bez limitu. 

 

 
3.7 Stanovení umístění při rovnosti známek 

DODATEK k SOUTĚŽNÍMU ŘÁDU - Schváleno 24.4.2015 
http://www.csmg.cz/cs/moderni-gymnastika/aktuality/sotezni-rad-doplnek.html 
poznámka:  „Lístečky“ pro hodnocení sestav a skladeb jsou (budou) vyvěšeny na webových 

stránkách ČSMG. 

 

 

 

Vydal Český svaz moderní gymnastiky 

                                                         v Praze 2019 

 

Rozchod 
Známka 

 

0,1 
Provedení 9,70 - 10,00 

 

 
Obtížnost 7,70 - 8,00 

 

0,2 
Provedení 9,20 - 9,69 

 

 
Obtížnost 7,20 - 7,69 

 

0,5 
ve všech ostatních případech 

 

http://www.csmg.cz/cs/moderni-gymnastika/aktuality/sotezni-rad-doplnek.html

