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Lausanne (SUI), leden 2021 

 

Pohled do roku 2021 

Aktualizace od Technické komise FIG 

Technická komise RG FIG využívá této příležitosti k aktualizaci a zapojení celosvětové komunity moderní 

gymnastiky po pozastavení soutěží FIG počátkem roku 2020 kvůli globální pandemii. 

Členové TC sdílejí svou hlubokou úctu ke gymnastkám a trenérům, kteří našli způsoby, jak pokračovat v 

tréninku navzdory velkým obtížím a zapojili se do nových, inovativních online platforem k vytvoření 

stimulace. 

Rozhodčí moderní gymnastiky také našli způsoby, jak zůstat aktivní; Technická komise MG FIG je vděčná 

za otázky a příklady, které v průběhu roku předložili rozhodčí TC k objasnění. 

Každý rok v moderní gymnastice ukazuje nová úroveň kreativity a vynalézavosti trenérů a jejich 

gymnastek; pokračující vývoj i uprostřed celosvětové pandemie hovoří o vytrvalosti celosvětové 

komunity MG. 

V roce 2020 proběhla pouze jedna soutěž FIG pod vedením členů TC RG FIG, a to Africký šampionát v 

březnu, kterému předsedal prezident TC. I když se konaly další akce FIG, stejně jako online soutěže – s 

velkým úsilím organizátorů a velkými úspěchy – rozhodování na soutěžích v roce 2020 ne vždy správně 

odrážel Pravidla MG a Newslettery. Technická komise RG FIG žádá rozhodčí a trenéry, aby tuto 

skutečnost vzali na vědomí a přečetli si tento Newsletter, který se zabývá vysvětlením a připomenutími 

pro rozhodčí i trenéry ohledně přesného porozumění pravidlům při přípravě gymnastek na zahájení 

série Světových pohárů a kontinentálních kvalifikací 2021, kde dojde ke konečnému rozdělení 

účastnických míst pro LOH konané v roce 2021. 

S upřímným uznáním za práci v moderní gymnastice a srdečnými pozdravy, 

 

Technická komise RG FIG 
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Všeobecná ustanovení 

1. Gymnastka i náčiní překročí hranici závodní plochy a po prvním překročení zůstane náčiní mimo 

závodní plochu a znovu se dotkne země – jaká bude srážka? 

 

Srážka je udělena jednou, bez ohledu na to, kolikrát se náčiní „dotkne“ země během stejného 

incidentu. 

 

Technické provedení 

 

2. Pokud jde o srážky po skončení hudby, než se gymnastka zastaví: přestává rozhodčí, která 

rozhoduje Technické chyby rozhodovat, když skončí hudba? A jak je to v takovém případě s 

pomezní rozhodčí? 

Příklady na níže uvedeném webovém odkazu:  

https://www.youtube.com/watch?v=jMheIUdPN-k  

 

Příklady ukazují následující chyby: 

• S koncem hudby dojde ve stejný moment ke ztrátě náčiní – první příklad OBRUČ 

• Hudba skončí a poté dojde ke ztrátě náčiní – druhý přiklad MÍČ 

• Hudba skončí a gymnastka stále cvičí (bez ztráty náčiní) – třetí příklad MÍČ 

 

- Rozhodčí Obtížnosti: přestávají rozhodovat, když skončí hudba (příklad: prvek obtížnosti D 

dokončený po skončení hudby se nepočítá) 

- Rozhodčí Artistiky: pohyb po skončení hudby je penalizován: 0.50 

- Rozhodčí – Technické chyby: pokud dojde ke ztrátě náčiní na konci sestavy, které nastane 

s koncem hudby: Srážka 1.00 b., ve všech ostatních případech – rozhodčí přestává 

rozhodovat s koncem hudebního doprovodu 

 

Na konci sestavy, gymnastka ztratí náčiní a hudba skončí. 

Náčiní se stále pohybuje a opustí závodní plochu. Jaké budou srážky? 

 
- Srážka za ztrátu náčiní (bez kontaktu s náčiním) na konci sestavy: 1.00 
- Bez srážky (pomezní rozhodčí), pokud náčiní opustí závodní plochu po skončení sestavy a 

po skončení hudby 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jMheIUdPN-k
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Prvky obtížnosti 

Technické provedení 
 

Skoky 
 

3. Můžete definovat rozdíl mezi žádnou/malou/ střední „houpačkou “ (kip) u prvků obtížnosti 

skoků? 

 
V moderní gymnastice „houpačka“ znamená, že není viditelný maximální rozsah přední a zadní 
nohy ve skoku ve stejnou dobu (plus ještě poloha trupu). Ve většině skoků je normální, že přední 
noha dosáhne své pozice dříve než zadní noha. Toto ještě neznamená důvod k penalizaci. 
Nicméně, pozice přední nohy musí být zachována do doby, kdy je rovněž zadní noha 
v maximálním pozici. Doba, kdy přední noha již není v požadované pozici a než se zadní moha 
dostane do požadované pozice určuje stupeň "houpačky" (malý / střední / velký). 

 

 

4. Když hodnotíme „houpačku“ u skoků s pokrčenou přední nohou (jelení skok): Měli bychom vzít 

v úvahu načasování maximálního pokrčení přední nohy (zavřená pozice "jelen"), nebo pouze 

načasování maximální výšky zadní nohy? 

 
Ano, měli. Pokrčení u přední nohy musí být zachováno do doby, kdy zadní noha dosáhne 
maximální pozice. 
„HOUPAČKA neboli KIP“ má souvislost s načasováním: formy neukazují jeden tvar ve stejné 
době. 
ODCHYLKA souvisí s případnou polohou segmentů těla.  

 
 

5. Mohou být uděleny dvě srážky v rámci jednoho skoku: „Nesprávný tvar s malou/střední/velkou 

odchylkou“ a „Tvar s malou/střední/velkou „houpačkou“?  

 
ANO, rozhodčí sráží za „Nesprávný tvar s malou/střední/velkou odchylkou“ za každou pozici 
těla, která je relevantní k #2.3.1) a „Tvar s malou/střední/velkou „houpačkou“. 
 

 

6. Gymnastka provede skok s následujícími technickými chybami: 

a. „Nesprávný dopad: viditelně prohnutá záda během doskoku“ 

b. „Těžký dopad“ 

 

Penalizuje rozhodčí Provedení – technické chyby (TE) 0.30 (prohnutí při doskoku) + 0.10 (těžký 

dopad)? 

 
Skok s „nesprávným dopadem: viditelně prohnutá záda během doskoku“ má většinou i těžký 
dopad přední nohy: tedy, u každého skoku může být udělena pouze 1 srážka za dopad: pokud 
jsou viditelně prohnutá záda – 0.30, pokud jen těžký dopad 0.10. 
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Rovnováhy 
 

7. Je Rovnováha platná, pokud gymnastka provede požadovaný tvar Rovnováhy s manipulací 

náčiní, ale neprovede „stop-pozici“?                                 

 
Dle # 9.1.2: „Pokud je tvar řádně definovaný a je řádně provedena manipulace s náčiním, ale 
není provedena „stop-pozice“ – Rovnováha je platná se srážkou v Technickém provedení: 
0.30 „Tvar není držen minimálně 1 vteřinu.“ Rozhodčí TE musí tuto srážku udělovat správně a 
důsledně. 
 

 

8. Gymnastka provede rovnováhu se záklonem. Tvar Rovnováhy je proveden bez 1 vteřiny fixace. 

Na konci Rovnováhy dojde k velkému úkroku vpřed. Rozhodčí penalizuje 0.30 za ztrátu 

rovnováhy s krokem, ale dojde také k penalizaci 0.30 za méně než 1 vteřinu fixace? 

 
Obtížnost Rovnováhy je platná. 
 
Srážky TE: 
- 0.30 „Ztráta rovnováhy: dodatečný pohyb s přemístěním“ 
- 0.30 „Tvar není držen minimálně 1 vteřinu“ 
 

 

9. Gymnastka provede Rovnováhu v „íčku“ se spirálami stuhy, během rovnováhy se na stuze objeví 

malý uzel, bude obtížnost Rovnováhy platná i s uzlem? 

 
Uzel na stuze bez přerušení sestavy je technická chyba s penalizací 0.30. Nezáleží na tom, zdali 
jde o malý či velký uzel. Obtížnost Rovnováhy nebude platná dle # 2.2.3. 
 

 

10. Gymnastka provede druhý tvar v Rovnováze Fouetté během otáčení:  

Je taková Rovnováha platná? 

 
Taková Rovnováha není platná, protože byla provedena s porušením základní charakteristiky: 
Jasně definovaný tvar: Všechny relevantní části těla jsou ve správných pozicích ve stejnou dobu 
(# 9.1.2.). Každý tvar rovnováhy musí být proveden s jasným akcentem – jasnou pozicí (# 
9.1.12.). 
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Rotace 
 

11. Můžete prosím definovat rozdíl mezi „klouzáním, posouváním“ a „poskakováním“ v prvcích 

obtížnosti Rotací? 

 
„Posouvání„ je pohyb po koberci, aniž by se špička zvedla z podlahy; «Poskok»  
je, když se noha zvedne z koberce. 

12. Pokud gymnastka provede obtížnost Rotace s posouváním a během posouvání pozice trupu 

a/nebo nohy začne naklánět – máme penalizovat za „ztrátu rovnováhy bez přemístění“, i 

posouvání s přemístěním je povoleno? (v takovém případě, penalizace „ztráta rovnováhy 

s přemístěním by byla udělena pouze v závěrečné fázi rotace.) 

 

Samotné posouvání není chybou. Prvek obtížnosti provedený s posouváním během rotace je 

platný a bez srážky na TE. 

 

Pokud se během rotace začne naklánět pozice trupu a/nebo nohy, měla by být udělena srážka 

„ztrátu rovnováhy bez přemístění“. 

 

Pokud není pozice nohy a trupu zafixována během základní rotace prvku obtížnosti – Srážka 0.30 

„Tvar není zafixován a držen během základní rotace“. 

 

Pokud je obtížnost Rotace ukončena s velkým krokem (závěrečná fáze rotace) – Srážka 0.30 

„Ztráta rovnováhy: dodatečný pohyb s přemístěním“. 

 

Nezapomínejte, že musíte rovněž dávat pozor na velikost odchylky (malá/střední/velká) od 

správného tvaru obtížnosti Rotace. Záleží na ní hodnota prvku obtížnosti a srážka za provedení. 

 

13. Udělují se další srážky, poté co gymnastka ztratí rovnováhu v prvku obtížnosti? Jsou zde srážky, 

které se případně neudělují? 

 

Příklad 1: gymnastka začne rotaci „Penché“ ve správném tvaru. Poté, co provede základní rotaci, 

ztratí kontrolu: Trup je asymetrický, je zde malá odchylka v zanožení, pokrčené koleno a 

zmáčknutý míč. Rotace je ukončena s velkým krokem*. Rozhodčí určitě udělí srážku 0.30 za 

ztrátu rovnováhy s krokem, ale bude rovněž udělena srážka za asymetrii, amplitudu, nesprávné 

držení segmentu těla, zmáčknutý míč? 

 

Musí být penalizovány všechny chyby, kterých se gymnastka během prvku obtížnosti dopustí: 

- Asymetrická pozice trupu během rotace „Penché“: 0.30 

- Tvar s malou odchylkou (není v „íčku“): 0.10 

- Nesprávně držený segment těla během pohybu (pokrčené koleno): 0.10 



 

NEWSLETTER – MODERNÍ GYMNASTIKA / Č.03–Leden 2021 

 
 

 

6 NL 04 – January 2021                                                   

- Ztráta rovnováhy: dodatečný pohyb s přemístěním (rotace ukončena s velkým krokem): 

0.30 

- Nesprávná manipulace (zmáčknutý míč): 0.10 

* gymnastka udělá kontrolovaný krok na konci BD (prvku obtížnosti = body difficulty), aby 

provedla přechod do dalšího pohybu – zde se nejedná o rotaci, která končí velkým krokem 

v důsledku ztráty osy, kontrolovaný krok sloužící jako přechod do dalšího pohybu není 

penalizován. 

14. Když gymnastka běží za náčiním, které buď upadlo, nebo má velmi nepřesnou trajektorii: Udělujeme 

srážku za např. ztrátu rovnováhy s pádem/oporou, pokrčená kolena, zvednutá ramena apod.? 

https://www.youtube.com/watch?v=_zOuHF-wJc0  

 Rozhodčí TE musí udělit následující srážky: 

o Nepřesná trajektorie nebo ztráta náčiní (ne obě srážky) 

o Ztráta rovnováhy, včetně pádu, při běhu za náčiním, pokud je to relevantní; srážka 

je udělena za stupeň nebo chybu při ztrátě rovnováhy (s přemístěním či pádem) 

o Srážky za nesprávně držené segmenty těla se neudělují (chyby v chybách) 

o Pomezní rozhodčí udělí všechny relevantní srážky za náčiní či gymnastku, která 

překročí hranici závodní plochy 

 

15. Pravidla MG již neobsahují specifickou srážku za manipulaci náčiní s „nechtěným kontaktem o tělo 

a změnou trajektorie.“ Pokud se náčiní dotkne těla mimovolně (např. obruč během předání, část 

švihadla, konec stuhy bez namotání), uděluje rozhodčí srážku 0.10 dle obecného principu za malou 

chybu? https://www.youtube.com/watch?v=BX5lOTNfflI  

Ano. Pokaždé srážka 0.10 za nesprávnou manipulaci 

* Poslední příklad není nesprávná manipulace: průchod švihadlem – zakopnutí o švihadlo, srážka 0.30 

 

16. Mají rozhodčí uznat relevé, když se pata dotkne země, ale gymnastka rotuje na celé noze? 

Rozhodčí musí nastudovat hodně příkladů, aby porozuměli, co je „nízké relevé“ a příklady, kdy se 

nejedná o relevé. Prvek obtížnosti Rotace provedený na relevé stojné nohy se nazývá Obrat. Obrat 

musí být provedený na vysokém relevé (maximálně zvednutá pata od země). Nízké relevé znamená, 

že se pata zvedne od země během rotace pouze nepatrně a nedotkne se země. 

Pokud je Obrat proveden na nízkém relevé, prvek obtížnosti je platný se srážkou v Provedení: 0.10 

(nesprávně držený segment těla). 

Pokud během Obratu (prováděného na relevé), gymnastka sejde na patu (bez relevé) během části 

rotace a provedená rotace je méně, než je požadovaná základní rotace, BD není platný a je udělena 

srážka 0.10 za oporu o patu během rotace prováděné na relevé. 

https://www.youtube.com/watch?v=_zOuHF-wJc0
https://www.youtube.com/watch?v=BX5lOTNfflI
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V případě přerušení (opora o patu) se započítávají pouze rotace provedené po základní rotaci a před 

přerušením. Srážka na provedení je stejná, tedy 0.10. Nezáleží na tom, jak je rotace přerušena: pata 

se lehce opře o zem, nebo je váha plně přenesena na plné chodidlo/patu. 

 

17. V Obratech se změnou tvaru: pokud je první tvar proveden (je dokončena základní rotace), ale 

druhý tvar není dokončen (není dokončena základní rotace): Udělují rozhodčí Provedení srážku za 

nezafixovaný tvar během základní rotace? 

Pokud gymnastka zaujme druhý tvar, ale tento tvar není dodržen během základní rotace, je 

udělena srážka v Provedení a druhý tvar není platný. 

 

18. V obratech se změnou úrovně gymnastky (postupným krčením/napínáním stojné nohy): Jak 

dlouho musí být viditelná nejvyšší a nejnižší pozice a jak hluboko musí gymnastka sejít? Pokud 

gymnastka nesejde dostatečně hluboko, mají rozhodčí udělit hodnotu za Obrat bez změny úrovně 

gymnastky? 

Během tohoto typu Obratu, přechod z jednoho tvaru – „stojná noha napnutá“ to dalšího tvaru 

– „stojná noha pokrčená“ (nebo/a obráceně) musí být pomalý a zjevně postupný a celý obrat 

musí být provedený na relevé. 

Nejvyšší pozice a nejnižší pozice musí být na krátký čas viditelná, ale toto není nutné po celou 

rotaci. 

První tvar Obratu určuje základní hodnotu celé rotace, nicméně není možné započítat hodnotu 

za nejvyšší pozici, pokud gymnastka postupně nekrčí stojnou nohu do nejnižší pozice (a naopak). 

Rozhodčí započítají takový Obrat pouze v případě, že je provedena nejvyšší i nejnižší pozice. 

 

19. Obrat Fouetté s nohou horizontálně: mají rozhodčí započítat úvodní otočení (z paralelní pozice) jako 

přípravu, nebo se toto má započítat jako první rotace za 0.10? 

První obrat Fouetté na Passé nebo s nohou horizontálně v přednožení nebo unožení je 

hodnocena jako první rotace. Započítání rotace Fouetté začíná ihned po plié a vytlačení. Toto se 

týká obou forem: v pozici Passé a s nohou horizontálně v přednožení, unožení či zanožení. 

 

20. Je dostatečné provést manipulaci s náčiním na konci obratu Fouetté, když se noha otevírá do strany, 

na plné noze, nebo musí být technický prvek s náčiním proveden během rotace? 

Gymnastka může provést technický prvek s náčiním během rotace, stejně tak jako během 

otevřené pozice nohy, ale ne v momentě, kdy se noha zavírá. 
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21. Během Obratu „Penché“ se skrčením zánožmo provede gymnastka malou odchylku ve skrčení 

zánožmo, druhá rotace má střední odchylku ve skrčení zánožmo: jaká je technická chyba? 

Rozhodčí provedení mohou udělit pouze 1 srážku za odchylku stejného segmentu těla (nejvyšší 

srážku), v tomto případě: 0.30 za střední odchylku, srážka bude udělena 1x za tento obrat. 

Technické prvky s náčiním / báze 

 

22. Můžete prosím objasnit rozdíl mezi „klouzáním náčiní po jakékoli části těla“ a „malé 

vyhození/chycení“. 

 Klouzání: náčiní klouže po noze/paži/těle a je v kontaktu s tělem 

Malé vyhození / chycení: náčiní musí být blízko tělu, ale padá volně dolů (žádný kontakt s tělem), 

než je chyceno. 

 

23. BD je proveden s jednou bází s náčiním: střední / velké vyhození. BD i vyhození jsou provedeny 

správně. Po BD gymnastka nechytí náčiní – ztráta náčiní při chycení. Je BD platný? 

Ano, BD je platný: všechny požadavky pro platný BD jsou splněny: není zde žádná srážka 0.30 na 

Provedení během BD a rovněž během BD nedošlo ke ztrátě náčiní. Báze střední / velké vyhození 

je samostatná báze, není nijak spojena s bází „vyhození“. 

 

24. BD je proveden s jednou bází s náčiním: střední / velké vyhození. BD je proveden správně a vyhození 

je provedeno s nepřesnou trajektorií. Po BD gymnastka provede odpovídající kroky, tak, aby zabránila 

pádu náčiní v důsledku nepřesné trajektorie. Je BD platný? 

BD není platný. # 2.2.3: BD jsou platné, pokud jsou provedeny bez technických chyb uvedených 

v 2.2.3. Technické chyby s náčiním se srážkou 0.30 a vyšší (včetně nepřesné trajektorie 

s pokusem zabránit pádu náčiní během BD.)          

 

25. Po malém vyhození/trčení/klouzání – musí být míč chycen přímo ze vzduchu nebo je možné míč 

záměrně nechat spadnout, odbít se od země a poté chytit? 

V případě, že je Bází „odbíjení“ se mohou požadavky lišit, po odbíjení musí být míč chycen. 

Pokud je Báze „klouzání“, náčiní sklouzne z povrchu a může se pasivně odrazit od země. 
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26. Výška vyhození: můžete prosím vysvětlit výšku vyhození, zejména v případech, že se tělo během 

vyhození pohybuje? 

Vysvětlení: 

Velké vyhození: 

Dvě výšky gymnastky a výš  

 
 

Střední vyhození: 

1-2 výšky gymnastky 

 
 
 

Malé vyhození: 

U těla              

 

Vyhození nohou z kleku:  

Velké vyhození: 

Dvě výšky gymnastky a výš  

 

Střední vyhození: 

1-2 výšky gymnastky 

 

Malé vyhození: 

U těla              

 

Vyhození „vzhůru nohama“ , obrácená pozice (v přemetu, přemetu stranou, apod.) 

Velké vyhození:   

Dvě výšky gymnastky a výš  

 

Střední vyhození: 

1-2 výšky gymnastky 

 

Malé vyhození: 

U těla              
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27. Můžete prosím uvést pokyny týkající se „velkého“ a „malého“ kutálení (míč, obruč)? 

 Vysvětlení: 

 

krátké kutálení dlouhé kutálení 

Kutálení musí být provedeno 
přes minimálně 1 segment těla 
Příklady segmentů těla: ruka-
rameno, noha-koleno atd. 

Kutálení musí být provedeno 
přes minimálně 2 segmenty těla 
Příklad: z pravé ruky do levé 
ruky přes tělo, trup+nohy, 
paže+záda atd. 

 

28. Je možné vysvětlit počet poskočení náčiní, které je akceptovatelné pro velké kutálení (míč, obruč), 

aby bylo uznatelné s malou technickou chybou vs provedení kutálení s poskakováním náčiním, kvůli 

kterému je Báze neplatná (přerušení / náčiní se nekutálí)? 

 - malé poskočení, když se náčiní kutálí je platné se srážkou v Provedení 

- pokud se vyskytne poskočení při přechodu z jednoho segmentu na druhý – toto není 

považováno za kutálení, a tedy se jedná o neplatnou Bázi (plus srážka v Provedení). 

 

29. Můžete objasnit ve kterých případech může gymnastka „držet“ konec stuhy, aby provedla 

„Bumerang“ (stahovačku)? 

„Bumerang“: vypuštění (vyhození) tyčky do vzduchu: konec stuhy je držen rukou (rukama) nebo 

jinou částí těla a následuje stažení s nebo bez dotyku tyčky země (pro „bumerang“ ve vzduchu. 

Vypuštění tyčky může zahrnovat i to, že látka klouže skrze ruku, nebo tělo (bez vypuštění látky 

z ruky) nebo plné vypuštění stuhy před okamžitým uchopením konce, aby mohlo dojít ke stažení 

zpět. Prvek, kdy dojde pouze ke stažení stuhy (bez vypuštění) nesplňuje definici „bumerangu“. 

 

30. Technický prvek „pohyb stuhy okolo částí těla, který vznikne, když je tyčka držena různými částmi 

těla“: Můžete definovat, jak má vypadat kresba stuhy? Např. má stuha vykreslit VÍCE než jeden plný 

kruh, aby byla manipulace uznána? 

Ano, samozřejmě. Během technického prvku musí stuha vykreslit více než 1 plný kruh, aby byl 

platný. 
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31. Uzel na stuze během manipulace s náčiním. Prosím, vysvětlete, jak rozhodovat sestavu s uzlem na 

stuze? 

 4 situace: 

o Malý uzel, který se sám rozváže bez přerušení sestavy. 

▪ Srážka v Provedení: 0.30 za uzel 

 

o Uzel, gymnastka přeruší sestavu a uzel rozváže, poté pokračuje v sestavě 

▪ Srážka v Provedení: 0.50 za uzel 

 

o Uzel, gymnastka vyhodnotí, že její náčiní je nepoužitelné a vezme náhradní stuhu. 

▪ Srážka v Provedení: 0.70 za nepoužitelné náčiní 

 

o Uzle, gymnastka si uzlu buď nevšimne, nebo všimne, ale uzel nerozváže a pokračuje 

v sestavě 

▪ D1-D2: prvky s uzlem nejsou platné 

▪ D3-D4: s uzlem jsou platná pouze R, nicméně musí být provedené bez 

chyby 

▪ Artistika: hodnotí normálně (včetně přerušení rytmu, pokud se gymnastka 

zastaví, aby uzel rozvázala) 

▪ Provedení: srážka za uzel a další chyby (včetně dalších chyb, které mají vliv 

na kresbu stuhy, nebo trajektorie atd.) 

 

Obtížnost s náčiním (AD) 

32. Může být „zmáčknutá“ tyčka stuhy tolerována jako báze pro AD manipulace/nestabilní vyvažování 

náčiní? Znamená to, že ŽÁDNÁ verze této báze nemůže být použita jako AD, nebo může být uděleno, 

pokud je báze provedena bez pomoci rukou v BD s rotací? 

 Specifická pozice „zmáčknuté“ tyčky stuhy není považována za „nestabilní vyvažování“, tedy 

nemůže být považována za bázi pro AD. Další pozice „nestabilního vyvažování“, kdy není „zmáčknutá“ 

mohou být použity jako báze „nestabilního vyvažování“ v případě, že splní jeho definici. 

 

33. Pokud je tyčka stuhy uchopena nohou, kolenem, jinou částí těla, je to nestabilní vyvažování samo o 

sobě a platná báze bez ohledu na kresbu stuhy (stuha může být srolovaná, zamotaná, nepravidelná 

kresba) – nebo tento typ manipulace vyžaduje kresbu jako např. kresbu okolo těla nebo velký kruh? 

 Tato pozice tyčky nemůže být považována za nestabilní vyvažování, ale pokud je uchopena 

segmentem těla, aby vytvořila technický prvek (jako střední nebo velký kruh, kresbu okolo těla atd.), 

potom je to možné, pokud je proveden požadovaný technický prvek. 

 



 

NEWSLETTER – MODERNÍ GYMNASTIKA / Č.03–Leden 2021 

 
 

 

12 NL 04 – January 2021                                                   

34. Je báze „kutálení po 2 velkých segmentech těla“ platná, pokud dojde k pauze s nestabilním 

vyvažováním? 

 Ne, báze dlouhé kutálení („kutálení po 2 velkých segmentech“) nebude platná, pokud dojde 

k pauze s nestabilním vyvažováním. 

 

35. Je dostatečné pro AD, že je míč držen částí těla (bez pomoci rukou, bez zrakové kontroly) a poté 

upadne a pasivně se odrazí, nebo je v kritériu aktivní přispění k odbití (provést odbití a chycení)? 

Musí být provedeno aktivní „odbití“ buď rukou, nebo jinou částí těla – padající náčiní, které se 

pasivně odrazí, není aktivní odbití. 

 

36. Má předání začínat a končit jinými částmi těla, nebo je akceptovatelné, že některé části těla ještě 

participují v průběhu prvku? Příklad: začátek – obruč držená mezi krkem a levou nohou. Konec – obruč 

držená mezi krkem a pravou nohou. 

Oba dané příklady jsou platné pro „základní předání“, pokud jsou splněna a provedena 2 platná 

kritéria pro tuto bázi. 

 

37. Pokud báze s náčiním následují ihned jedna za druhou a obě jsou provedeny ve STEJNÉM pohybu 

těla, bude se jednat o 1 nebo 2 AD? Příklad: Chycení bez pomoci rukou, bez zrakové kontroly, v rotaci + 

dlouhé kutálení bez rukou, bez zrakové kontroly, ve stejné rotaci. Míč je chycen „blokovací“ technikou 

poté, co je zahájeno kutálení – nejedná se o „chycení s kutálením“. 

V tomto případě jsou přítomna 3 kritéria (zapotřebí jsou pouze 2) a 3.kritérium – rotace – je 

sdílena první nezávislá báze (chycení) a druhá báze (kutálení) což jsou 2 báze, protože kutálení 

je provedeno jasně po chycení. 

Jedná se o 1 AD – kdy 2 rozdílné báze používají stejná kritéria, jako je rotace, jedná se o 1 ad, i 

v případě, že kritérium společné oběma bázím je 3.kritériem. 

 

38. Může být ve 2 AD identická manipulace s náčiním, když je jiný pohyb těla?  

Příklady: 

o Spirály s paží za zády, jednou s přemetem stranou a podruhé s přemetem stranou 
se „spojením“ nohou. 

o Chycení míče do 1 ruky, poprvé do přemetu stranou a podruhé do „rondátu“. 
 

Práce náčiní nemůže být identická ve 2 AD: identická znamená, že je provedena naprosto stejná 
báze a kritéria. Protože je možné provést „stejné“ kritérium (stejný symbol) „různými“ způsoby 
(příklad: kritérium „rotace“ může být provedeno různými způsoby dle definice pravidel a tato je 
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považováno za „rozdílné“. V daných případech je toto „různé“, protože se jedná o různé prvky 
„rotace“.  

 

39. AD nebo R. Když jsou po sobě provedeny 2 pre-akrobatické prvky (vyhození v přemetu vpřed, 

chycení v přemetu vzad): Pokud není provedení platné jako R kvůli pauze/malému kroku, pootočení – 

mohou toto rozhodčí vyhodnotit jako 2 AD? Mají rozhodčí hodnotit záměr, nebo to, co gymnastka 

předvede? 

 
Rozhodčí nemohou předvídat, jaký má gymnastka úmysl; rozhodčí hodnotí pouze to, co je právě 
předvedeno. Pokud rozhodčí vyhodnotí, že R bylo provedeno s chybou (pauza, krok, půlka 
rotace během základních rotací), R není platné; a rovněž není možné považovat tyto 2 části za 
AD. Pokud rozhodčí nezaznamená základní rotace, včetně rotace pod letícím náčiním 
(vyžadované pro R) a je provedeno vyhození a chycení se dvěma platnými kritérii, může udělit 
AD. 

 

40. Pokud prvek začne a/nebo končí v pozici na kolenou/zádech, ale samotné AD je provedeno v pozici 

s oporou pouze o ruce: znamená to „na zemi“? 

 Příklady: 

o Vyhození nohou během fáze stoje na rukou do kotoulu vpřed 

o Klek, opora o ruce a odbití míče nohou, návrat do kleku 

 
Toto není považováno za pozici „na zemi“: na zemi tělem, nebo s oporou o koleno #6.4. 

 

41. Technické prvky, jejichž provedení trvá delší dobu (např. dlouhá kutálení / spirály): Můžete vysvětlit 

o kolik musí trvání manipulace s náčiním přesahovat trvání rotace? Je dostatečné, pokud krátká doba 

manipulace náčiní je spojena s krátkou dobou, po kterou probíhá rotace? 

 
Příklad: gymnastka provede bázi spirálky pod nohou během přemetu stranou: aby byla 
manipulace platná, během rotace pod nohou musí gymnastka provést 4 spirálky, tzn. Aby bylo 
uznáno, vše musí probíhat ve stejnou dobu. Příklad: gymnastka provádí spirálky bez zrakové 
kontroly během rotace na zemi. Když rotuje na zemi, musí provést 4 spirálky, ne 2 bez zrakové 
kontroly a 2 při rotaci. Rozhodčí musí vidět bázi společně s kritérii. 
 
* kritéria provedená po bázi nejsou platná 
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Dynamické prvky s rotací (R) 

42. Může být kritérium „chycení během rotace“ uděleno za rotaci, která NENÍ součástí R (buď záměrně 

nebo kvůli chybě v provedení)? 

 Příklad: 2 chainé – běh – opětovné odbití o záda během kotoulu vpřed. 

 Hodnota R: 

▪ R2, opětovné vyhození, bez pomoci rukou, bez zrakové kontroly = 0.50? 

Nebo 

▪ R2, opětovné vyhození, bez pomoci rukou, bez zrakové kontroly, během 

rotace = 0.60? 

Hodnota R je určena počtem rotací a provedenými kritérii: pokud je poslední rotace 

provedena po přerušení nebo po chycení náčiní – tato rotace a kritéria, která náleží 

k této rotaci (možná i úroveň, nebo osa) nejsou platná. Ostatní kritéria, která jsou 

provedena při chycení jsou platná, i když poslední rotace se již nepočítá. 

Odpověď: hodnota R: R2, opětovné vyhození, bez pomoci rukou, bez zrakové kontroly 

= 0.50 je správná. 

 

43. Pokud je během první fáze kotoulu vzad nebo „rybičky“ vzad (tělo protažené a oči směrem k náčiní) 

správně provedené chycení, máme udělit kritérium „chycení bez zrakové kontroly“ + „chycení v rotaci“ 

pokaždé, protože se jedná o rotaci vzad? Nebo záleží na načasování a vizuální kontakt a jednotlivých 

případech, tedy: 

 - některá chytání během kotoulu vzad mohou být platná – ale BEZ těchto kritérií 
 - některá chytání během kotoulu vzad mohou být platná – VČETNĚ těchto kritérií 
  https://www.youtube.com/watch?v=ZCXupb7Etqs&feature=youtu.be  
 

Rozhodčí musí vyhodnotit načasování a vizuální kontakt a jednotlivých případech: některá 
chytání během kotoulu vzad mohou být platná, ale bez těchto kritérií. 
 
U chytání bez zrakové kontroly: v záklonu, nebo v rotačním prvku vzad: 
 

▪ Chytající paže musí být za vertikální pozicí: prvky provedené před nebo na 
straně těla s paží přímo nad hlavou nejsou považovány za „bez zrakové 
kontroly“, i když je trup v záklonu, nebo rotuje (viz níže): vstup do zóny 
„bez zrakové kontroly“ při chycení s rukou vytaženou nad hlavou, paže 
musí být za vertikálou (viz níže). 
 

▪ Skoky se záklonem trupu s velkým vyhozením vpřed: toto vyhození není 
bez zrakové kontroly, protože je paže před tělem (viz níže). 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCXupb7Etqs&feature=youtu.be
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44. Vyhození vyžaduje let náčiní, zatímco u „bumerangu“ je konec stuhy vždy v kontaktu s tělem. Je 

„bumerang“ akceptovatelný jako opětovné vyhození v R, tedy „opětovné vyhození“ znamená vyhození 

/ „bumerang“? 

 Ano, toto je správně. 

 

45. Pokud je během R se stuhou provedeno opětovné vyhození, gymnastka někdy drží/chytí konec 

stuhy, ale nechytí okamžitě tyčku. Kdy přesně musí být tyčka chycena, aby bylo R platné? 

 - musí být tyčka stuhy chycena okamžitě po opětovném vyhození / stažení? 

- je povoleno provést další prvek při použití látky (AD vyhození, nebo průchod), než je tyčka 

chycena a R dokončeno? 

 
Aby bylo R platné, tyčka stuhy musí být chycena okamžitě po opětovném vyhození / stažení. „Bumerang“ 
vyžaduje vypuštění a chycení tyčky rukou, nebo jinou částí těla; pokud nedojde k chycení, jedná se pouze 
o přípravu na další vyhození. Tedy, opětovné vyhození s dalšími pohyby, kterými se gymnastka 
připravuje na chycení jsou akceptovatelné, ale opětovné vyhození, po kterém následuje dílčí prvek (AD) 
není platný. 
 
 
 

46. Když hodnotíme počet rotací v R s kaskádou: počítáme všechny správně provedené rotace pod 

JAKOUKOLI letící kuželí do jednoho R? Nebo sčítáme pouze rotace provedené pod jednou fází letícího 

náčiní? 

 https://www.youtube.com/watch?v=ApJhJnVFQ6g&feature=youtu.be  
 

Aby byla kaskáda platná, musí být obě kužele ve vzduchu ve stejnou dobu v určité části letu; 
jakmile byly započaty rotace, toto je letová fáze, pod kterou musí být dokončeny. Toto je R2. 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ApJhJnVFQ6g&feature=youtu.be
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47. Aby bylo uznáno R s chycením během první fáze druhé rotace, víme, že rotace musí být plynulé 

(žádné dodatečné kroky, žádná stop-pozice) a víme, že druhá rotace musí začít před chycením. Bylo by 

možné dodat nějaké písemné vysvětlení. 

a. Měl by být v momentu chycení trup nakloněný dopředu a musí být 1 noha zvednutá ze země 

v momentě chycení (pro hvězdy/přemety/podmetenky)? 

Ano, protože taková pozice indikuje, že byla započata druhá rotace. 

b. Může chytající ruka být v prodlení, protože se natahuje pro náčiní? 

Ano, ruka může být natažená (s malou prodlevou), když chytá náčiní. Chytání náčiní nataženou paží je 

správné technické provedení. 

c. Může gymnastka zpomalit svoji rotační rychlost? 

Ano, toto je možné. Rychlost rotací není požadavek R.  

 

 

48. Když je dokončena první rotace ve stoje a poté chce gymnastka začít druhou rotaci z kolen(e): Jak 

může být takový přechod proveden? Kolik kroků na kolenou/chodidlech? 

Přechod z rotace ve stoje do rotace na loktech/hrudníku musí být provedena plynule a bez 

přerušení v pozici na kolenou. Otevření nohy, aby započala další rotace, včetně změny úrovně, 

je tolerovaný „krok“. 

 

 

49. Když se spojuje horizontální rotace s přemetem vzad: Kolik kroků je povoleno? 

„Krok“ k otevření nohy na které se bude gymnastka točit, aby mohla provést druhou rotaci je 

povolen (není to „chůze“). 

a. Má přemet začít z kroku z chainé (obě nohy na zemi)? 

Ano; v chainé jsou obě nohy spolu; gymnastka musí vykročit na 1 nohu na které ihned započne 

další rotaci; toto je ´krok´, který je tolerován, gymnastka nemůže provést žádný další krok. 

b. Může gymnastka udělat krok navíc, aby vyměnila nohy, aby mohla provést přemet 

na svoji „dobrou stranu“? 

Gymnastka nemůže provést „extra“ kroky, pouze jeden krok na nohu, která ihned započne 

následující rotaci. 
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Série tanečních kroků (S) 

50. Je možné v S provádět pre-akrobatický prvek (prvky), či podmetenku(y). Podmetenku jako BD. Je 

možné provést modifikace podmetenky (volná noha pokrčená)? 

Modifikace podmetenky během S nejsou povolené, stejně tako jako jakékoli modifikace pre-

akrobatických prvků. Takové modifikace mohou být provedeny před nebo po 8 vteřinách S. 

 

51. Gymnastka provede Sérii tanečních kroků a splní požadavek 8 vteřin, nicméně poslední 2 vteřiny 

S učiní kroky, které slouží jako příprava na další Obtížnost. Uznají rozhodčí tento případ jako Sérii 

tanečních kroků? 

Pokud jsou poslední dva kroky S přípravnými kroky, musí mít charakter pohybu v souladu se 

zbytkem Série tanečních kroků a nesmí se jednat o pouhé přípravné kroky. V takovém případě 

Série tanečních kroků nesplňuje definici trvání 8 vteřin. 

 

 

52. Pokud gymnastka provede Sérii tanečních kroků a po 10 vteřinách dojde ke ztrátě náčiní, jak toto 

rozhodčí vyhodnotí? 

Pokud gymnastka dokončí 8 vteřin a splní všechny požadavky a poté dojde ke ztrátě náčiní, 

rozhodčí D Sérii tanečních kroků uzná a dojde k penalizaci ztráty náčiní v Provedení. 

 

 

53. Každá Série tanečních kroků musí obsahovat minimálně 1 Fundamentální technický prvek s náčiním. 

V jakých případech se Fundamentální technický prvek s náčiním nepočítá a v důsledku toho i S? 

 Fundamentální technické prvky s náčiním nejsou platné v následujících případech: 

o Manipulace náčiní není provedena dle definice 

o Technická chyba s penalizací 0.30 či více během manipulace včetně ztráty náčiní 

Série tanečních kroků není platná, pokud je Fundamentální technický prvek s náčiním proveden 

s jednou nebo oběma výše uvedenými chybami. 
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54. Pokud je Série tanečních kroků provedena v délce 16 vteřin, jedná se o 1 nebo 2 série? 

Každá Série tanečních kroků musí splnit požadavky; pokud během 16 vteřin jsou požadavky 

splněny 2x, v tomto případě se jedná o 2 Série tanečních kroků. Pokud je ovšem v Sérii tanečních 

kroků např. pouze 1 Fundamentální technický prvek, jedná se pouze o 1 Sérii tanečních kroků. 

 

 

55. Fundamentální požadavek – chycení míče do 1 ruky: pokud gymnastka chytí náčiní 1 rukou a ihned 

si pomůže i druhou rukou, je toto chycení platné jako Fundamentální požadavek? 

 Ano, tato práce náčiní splňuje Fundamentální manipulaci s penalizací na Provedení 0.10. 

 

 

Artistika 

56. Jaká srážka je udělena, pokud gymnastka ukončí sestavu před koncem hudebního doprovodu? 

 Je udělena srážka 0.50 za absenci harmonie mezi hudbou a pohybem na konci sestavy. 

 

 

57. Uděluje se v Artistice srážka, pokud je v sestavě většina házení provedena stejnou technikou? 

 Je udělena srážka 0.20 za nedostatek různorodosti v technice prvků s náčiním. 

 

 

58. Co znamená výrok, že gymnastka nerespektuje dynamické změny v hudbě a je udělena srážka 0.30? 

Gymnastka musí ukázat dynamickou změnu (změny) kontrastem energie, síly, rychlosti, 

intenzity, jak v projevu pohybů těla, tak i v práci náčiní v souladu se změnami v hudebním 

doprovodu. Pokud hudební doprovod postrádá identifikovatelné dynamické změny, gymnastka 

vytvoří své vlastní změny tím, že viditelně mění rychlost, styl, nebo intenzitu pohybu těla a/nebo 

náčiní. V sestavě musí být alespoň 1 identifikovatelná dynamická změna, jinak je udělena srážka 

0.30. 
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Společné skladby 

Technická hodnota – D1 – tělo  

59. Pokud 3 (většina) gymnastek ve společné skladbě neudrží rovnováhu alespoň 1 vteřinu, je BD 

platná? Jaká bude srážka v Provedení? 

 BD je platná. Srážka v provedení 0.30 (celková srážka) 

 

 

60. Ve společné skladbě má být 1 obtížnost z každé skupiny obtížnosti těla. Mohou být tyto obtížnosti 

provedeny v podskupinách či velmi rychle po sobě? 

Není možné provádět tyto Obtížnosti v podskupinách. Musí být provedeny simultánně, nebo 

velmi rychle po sobě všemi 5 gymnastkami. 

V případě, že není BD proveden simultánně nebo velmi rychle po sobě – srážka 0.30 

rozhodčími D1-D2. 

 

 

61. Pokud během Série tanečních kroků gymnastka provede odbití míče a tento míč chytí její 

partnerka, je toto platné jako Fundament? 

 Ne. Každá gymnastka musí provést kompletní/platný fundamentální prvek. 

 

 

 

Technická hodnota – D1 – výměny  

62. Prvek obtížnosti výměny (DE) je platný pouze v případě, že výměny náčiní mezi gymnastkami jsou 

provedeny vysokým vyhozením (ne „Bumerang“). Velká vyhození jsou určena požadovanou výškou 

(minimálně 2 výšky gymnastky), nebo vzdáleností minimálně 6 metrů mezi gymnastkami. Vzdálenost 6 

m musí být mezi gymnastkami, které si vyměňují náčiní mezi sebou v momentě hození a/nebo 

v momentě chycení. Bylo by dobré vidět nějaké oficiální příklady a mít písemné vysvětlení. 

Příklad 1 a vysvětlení  
Prvek obtížnosti výměny (DE) s vysokým vyhozením náčiní ve stoje (minimálně 2 výšky 
gymnastky). 
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Příklad 2 a vysvětlení  
Prvek obtížnosti výměny (DE) s dlouhým vyhozením náčiní (minimálně 6m vzdálenost mezi 
gymnastkami). 
 

 

Příklad 3 a vysvětlení:  
Prvek obtížnosti výměny (DE) není platný (není vysoké, ani dlouhé). 
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63. Když 5 gymnastek vyhodí náčiní na vzdálenost 6 m s nízkou výškou (méně než 2 výšky gymnastky), 

ale 2 gymnastky v 1 podskupině hodí na méně než 6 m. Je DE platná? 

 
Ne, DE není platná. Pokud se nejedná o vysoké vyhození, všech 5 gymnastek musí hodit na 
vzdálenost 6 m, pokud nejsou k dispozici jiná kritéria. 

 
 
 

64. Gymnastky provedou ED s nepřesnou trajektorií vyhození náčiní: jedna gymnastka chytí náčiní s 1 

krokem; další gymnastka – se 3 kroky. Je ED platná? Jaké budou srážky? 

 
▪ DE je platná (# 2.2.5) 
▪ Srážka v Provedení je 0.50 (podle celkového počtu kroků, které gymnastka 

udělá k nejvzdálenějšímu náčiní) 
 
 
 

65. Může být stejná BD provedena podruhé, jako kritérium v obtížnosti výměny? 

 
Ano, nejedná se o opakování; BD (pouze hodnota 0.10) v obtížnosti výměny je pouze kritérium 
a může být tedy provedeno podruhé. 

 
 
 

66. Gymnastky provedou ED s chycením náčiní po opětovném odbití od země a zastaví náčiní během 

hvězdy na předloktí. Je tato ED platná? 

 
 Ano, ED je platná (# 2.6.3. Dodatečná kritéria pro BD: přímé opětovné odbití od částí těla/země). 
 
 

 

 

67. Kolik stupňů musí mít rotace, aby byla platná pro Obtížnost výměny? 

 
 Kritérium rotace musí mít minimálně 360°, pokud není jinak v textu specifikována rotace o 180°. 
 
 
 

68. Jedna gymnastka provede Kolaboraci bez pomoci rukou a bez zrakové kontroly. Dvě ostatní 

gymnastky neprovedou hlavní akci; pouze chytí náčiní bez pomoci rukou a bez zrakové 

kontroly. Jaká je hodnota takové Kolaborace? 

 
 Hodnota této Kolaborace = 0.40 

0.20    + 0.10 vyhození náčiní bez pomoci rukou + 0.10 vyhození náčiní bez zrakové 
kontroly gymnastkou, která provádí hlavní akci. 
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69. Vyhození dvou a více náčiní pod nohou najednou různými směry během skoku, nebo během prvku 

rotace: může být kritérium „bez zrakové kontroly“ platné i pro toto vyhození? 

 
 Ano, tento typ vyhození je platný pro kritérium „bez zrakové kontroly“. 
 
 
 

70. Vysvětlete prosím výšku vyhození požadovanou pro Kolaborace CR a CRR. 

 
Pro tyto typy jsou vyžadována střední a vysoká vyhození: tyto Kolaborace se řídí stejnými 
principy jako R u cvičení jednotlivkyň (nemohou být provedeny s malým vyhozením). 

 
 
 

71. Pokud je opětovné odbití o část těla použito jako vyhození k započetí CR/CRR/CRRR, musí mít 

opětovné odbití také požadovanou výšku, aby bylo vyhození platné? 

 
 Ano, stejně jako v #70 výše, protože se jedná o vyhození. 
 
 
 

72. Pokud je opětovné odbití o část těla použito jako chycení CR/CRR/CRRR, musí být opětovné odbití 

výšku? 

 

 Ano, musí mít výšku, pokud se jedná o chycení; toto opětovné odbití musí být chyceno, aby byla 
Kolaborace platná. 
 
 
 

73. Je možné v Kolaboraci při opětovném odbití obruče toto použít jako chycení a zároveň jako vyhození 

pro další Kolaboraci? 

 
 1 opětovné odbití může být chycení stejně tak jako i vyhození, pokud má dostatečnou výšku 
vyhození (je vyžadováno střední nebo vysoké vyhození). 
 
 

 

74. Kolaborace CR a CRR jsou provedeny s malým vyhozením: jsou tyto Kolaborace platné? Pokud ne, 

bude udělena srážka v Provedení? 

Kolaborace CR nebo CRR provedené s malým vyhozením nejsou platné. Žádná srážka 

v Provedení. 
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75. Jaká je požadovaná výška pro vyhození v Kolaboracích CC a  ? 

 Kolaborace CC vyžaduje malé nebo střední vyhození. 

 Kolaborace    vyžaduje malé nebo střední vyhození. 

 

 

76. Je vzdálenost 6 m používána ke stanovení výšky velkého vyhození v Kolaboracích? 

 Ne, vzdálenost není používána ke stanovení výšky velkého vyhození v Kolaboracích. Vzdálenost 

6 m je použita pro platnost vyhození pouze v Obtížnostech výměny. 

 

 

77. Je Obtížnost výměny platná s uzlem? 

 Kolaborace je platná, pokud jsou splněna další kritéria Kolaborace. 

 

 

78. Vysvětlete srážku v Provedení v Kolaboraci CRR2: 

a. následná ztráta dvou náčiní ve stejném prvku; dvě chycení v CRR2 jsou provedena následně 

po sobě 

b. ztráta dvou náčiní v různých prvcích, ale jedna ztráta náčiní je důsledek další ztráty. 

Penalizujeme pouze jednou? 

 Srážka bude udělena pokaždé, protože gymnastka neztratila náčiní ve stejný moment. 

 

 

79. Pokud společná skladba provede Kolaboraci CRR, je možné hodnotit novou Kolaboraci, která 

započne před tím, než je první Kolaborace dokončena? 

 Kolaborace s dynamickými prvky rotace (# 6.4.) jsou definovány tím, že gymnastka (ky) provádí 

hlavní akci; tedy dokud není hlavní akce dokončena (chycení náčiní gymnastkou provádějící hlavní akci), 

nemůže být hodnocena nová Kolaborace. 
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80. Pokud společná skladba provede Kolaboraci, kdy jedna podskupina provádí CR a druhá podskupina 

provádí CRR a jsou propojeny náčiním platným způsobem, může být uznáno jak CR, tak i CRR? 

Ne, je udělena nejnižší hodnota, vysvětlení v NL # 1, skupina D3-D4, # 4 

 

 

Společné skladby – Artistika     

81. Je nutné udělit srážku, pokud je většina Kolaborací ve společné skladbě kombinována s 

? 

Každá společná skladba by měla obsahovat různé typy Kolaborací; jednotlivé typy Kolaborací by 
měly být vyváženy. Pokud jeden typ Kolaborace v sestavě převažuje, dochází ke srážce 
v Artistice 0.20. 

 
 
 

82. Je třeba aby jednotlivé typy kolektivní práce byly vyvážené. Jaká srážka bude udělena v případě, že 

jeden typ kolektivní práce chybí? 

 
Neexistuje žádná specifická srážka za chybějící typ kolektivní práce, pouze doporučení 
k vyváženosti. Existuje pouze srážka 0.20 pokud jeden typ kolektivní práce v kompozici 
převažuje. 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 


