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ČLÁNEK 1  KURZY ROZHODČÍCH                     

Interkontinentální a mezinárodní kurzy, stejně jako kurzy požadované Federací, budou trvat 

3 a půl dne (plus jeden a půldenní zkouška). Kurz bude zakončen teoretickou a praktickou 

zkouškou. 

Součástí kurzu bude teoretická zkouška z Pravidel a Technických předpisů a praktická 

zkouška z videa. 

1.1. Interkontinentální kurz 

- Každá federace bude moci vyslat na interkontinentální kurz maximálně tři (3) rozhodčí 

(kat. 1, 2 nebo 3) 

- Federace, které mají rozhodčí kategorie 1, mají navíc možnost zaregistrovat jednoho 

(1) další rozhodčí kategorie 1. 

- K těmto kvótám se přidávají noví a současní členové TC RG FIG spolu s prezidenty TC 

RG kontinentálních unií. 

- Účastnící se rozhodčí musí být kategorie 1, 2 nebo 3 

- Soudci sankcionovaní (sankce podle Stanov FIG čl. 43.3 kromě bodu a) se v období 

od 01.01.2013 do data kurzu nesmí účastnit interkontinentálního kurzu rozhodčích 

- Zkoušku musí absolvovat všichni rozhodčí, kteří si přejí zvýšit nebo udržet svou 

kategorii. 

- Na Interkontinentálním kurzu není stanoven maximální počet rozhodčích z 

jednotlivých federací, kteří by mohli dosáhnout 1. kategorie. 

- Kategorie 1 lze dosáhnout pouze na interkontinentálním kurzu rozhodčích. 

- Budou uskutečněny 2 zkoušky: jedna na brevet pro soutěže jednotlivkyň a jedna na 

brevet pro soutěže společných skladeb. Rozhodčí může dělat jednu nebo obě 

zkoušky. 

- Pokud rozhodčí na interkontinentálním kurzu nedosáhne minimálního stupeň pro 

absolvování, může tento rozhodčí zkoušku opakovat na mezinárodním kurzu 

 

1.2. Mezinárodní kurzy A a B 

- Zúčastnit se mohou rozhodčí kategorie 1, 2, 3, 4 a rozhodčí s nejvyšší národní třídou. 

Počet rozhodčích je omezen na 10 rozhodčích na federaci a kurz. Pokud budou místa 

k dispozici po termínu pro registraci, mohou být přijati další rozhodčí z rozhodčích, 

kteří jsou registrováni jejich federací jako „náhradníci“. 

- Účastníci se mohou kvalifikovat až do kategorie 2. 

- Rozhodčí, kteří neuspěli nebo si přejí dosáhnout vyššího skóre, se mohou znovu 

účastnit zkoušek na jiném mezinárodním kurzu rozhodčích. 

 

1.3.  Kurzy rozhodčích vyžádané federacemi (C) 

Kurzy rozhodčích požadovaných Federacemi pořádají národní federace na žádost a 

se souhlasem FIG. 

Tyto kurzy se konají pro účastníky, kteří chtějí získat mezinárodní brevet kategorie 4. 

Jsou otevřeni rozhodčím s mezinárodním brevetem nebo s minimální nejvyšší 

národní třídou. 

Účastníci těchto kurzů mohou získat pouze Kategorii 4. 

 

 



 

4 Specifická pravidla pro MG                                                  202005_RG SPECIFIC RULES_V.2.0_E.DOCX 

1.3. Opakování zkoušky 

Rozhodčí, kteří si přejí dosáhnout vyššího skóre, se mohou znovu účastnit zkoušek na jiném 

mezinárodním kurzu rozhodčích. 

Rozhodčí, který neuspěl a přeje si získat brevet, se musí zúčastnit celého kurzu znovu a znovu 

složit zkoušku. 

- Rozhodčí, kteří si přejí opakovat test, musí před mezinárodním kurzem (opakovaným 

testem) předložit formulář žádosti o opětovné testování kanceláři FIG a prezidentovi 

TC RG. Opakovat je možné test pro soutěže jednotlivkyň, společných skladeb, nebo 

oba testy současně. 

- Rozhodčí kategorie 1 pro 13. cyklus s opakováním teoretických i praktických zkoušek 

mohou dosáhnout maximálně Kategorie 2, kterou lze získat za předpokladu, že 

rozhodčí splnil nezbytná kritéria praxe pro Kategorii 2. 

- Po úspěšném opakování teorie a praxe bude všem rozhodčím udělena získaná 

kategorie, jak vyplývá ze všech standardů dosažených při druhé zkoušce. 

 

ČLÁNEK 2  ZKOUŠKA              

2.1. Shrnutí hodnotících metod pro zkoušku 

- Teoretická zkouška jednotlivkyně a/nebo společné skladby 

- Praktická zkouška Obtížnost jednotlivkyně 

- Praktická zkouška Provedení jednotlivkyně 

- Praktická zkouška Obtížnost společné skladby 

- Praktická zkouška Provedení společné skladby 

2.1.1. Teorie 

50 otázek s výběrem odpovědí společných pro oba brevety plus 50 otázek s možností výběru 

pro brevet jednotlivkyň a 50 otázek pro brevet společných skladeb. 

Poznámka: Zkouška z teorie bude zahrnovat všech 5 oficiálních jazyků FIG, ale bude 

strukturována, takže bude kladen velmi malý důraz na úplnou znalost jakéhokoli konkrétního 

jazyka. 

 

2.1.2. Praktická zkouška 

Zkouška – jednotlivkyně 

- 20 sestav jednotlivkyň – hodnocení Obtížnosti 

o 10 sestav jednotlivkyň pro podskupinu 1 (2 sestavy od každého náčiní) 

o 10 sestav jednotlivkyň pro podskupinu 2 (2 sestavy od každého náčiní) 

 

- 20 sestav jednotlivkyň – hodnocení Provedení  

o 10 sestav jednotlivkyň – Artistika (2 sestavy od každého náčiní) 

o 10 sestav jednotlivkyň – Technické chyby (2 sestavy od každého náčiní) 
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Zkouška – společné skladby 

- 20 sestav společných skladeb – hodnocení Obtížnosti 

o 10 sestav společných skladeb pro podskupinu 1 (5 sestav s jedním typem 

náčiní, 5 sestav s dvěma typy náčiní) 

o 10 sestav společných skladeb pro podskupinu 2 (5 sestav s jedním typem 

náčiní, 5 sestav s dvěma typy náčiní) 

 

- 20 sestav společných skladeb – hodnocení Provedení  

o 6 sestav společných skladeb – Artistika (3 sestavy s jedním typem náčiní, 3 

sestavy s dvěma typy náčiní) 

o 6 sestav společných skladeb – Technické chyby (3 sestavy s jedním typem 

náčiní, 3 sestavy s dvěma typy náčiní) 

Praktická zkouška D-jury 

- Rozhodčí odrozhodují 20 sestav jednotlivkyň a/nebo 20 sestav společných skladeb. 

Rozhodčí musí poznat, určit a zaznamenat obtížnost podle podskupiny, kterou 

rozhodují. 

- Bude spočítán celkový počet nesprávných prvků ve všech sestavách 

- Maximální doba pro vyhodnocení a vypsání požadovaných komponent D jury je 90 s 

Praktická zkouška E-jury 

- Rozhodčí odrozhodují 20 sestav jednotlivkyň a/nebo 12 sestav společných skladeb.  

- Maximální doba pro hodnocení E jury je 60 s 

Chyby artistiky a technické chyby budou hodnoceny samostatně z hlediska tolerancí v 

tabulce níže. 

Tolerance – hodnocení provedení 

Srážka Známka Povolená tolerance 

0.00 – 0.50 10.00 – 9.50 0.00 
0.51 – 0.80 9.49 – 9.20 0.10 

0.81 – 1.30 9.19 – 8.70 0.20 
1.31 – 2.30 8.69 –7.70 0.30 
2.31 – 3.50 7.69 – 6.50 0.40 

3.51 – 4.70 6.49 – 5.30 0.50 
4.71 – 10.00 5.29 – 0.00 0.60 

 

Počítá se počet skóre mimo toleranci pro každou podskupinu. 

Celkový počet bodů mimo toleranci pro skupinu Provedení bude vypočítán z průměru obou 

podskupin. 
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2.2. Stupnice hodnocení zkoušky 

Procentní skóre požadovaná pro zkoušky (níže) stanovila Technická komise na základě 

interkontinentálního kurzu a po zbytek cyklu zůstane nezměněno. 

Následující stupnice budou použity jak pro teoretické, tak pro praktické zkoušky pro rozhodčí 

jednotlivkyň i společných skladeb. 

 

Brevet jednotlivkyně 

Hodnocení 

Praxe – Obtížnost Praxe – Provedení Teorie 
Počet 
nesprávných 
prvků 

% 
Počet známek 
mimo toleranci 

% 

Vynikající / Excellent 0-65 80 %-100 % 0–4.0 90 % - 100 % 

Velmi dobré / Very good 66-70 70 % - 79 % 4.5-6.0 85 % - 89 % 

Dobré / Good 71-85 60 % - 69 % 6.5-7.0 75 % - 84 % 

Prošel / Pass 86-100 50 % - 59 % 7.5-8.0 65 % - 75 % 

Neprošel / Fail 101-300 49 % a méně 8.5-10.0 0 % - 64 % 

 

Brevet společné skladby 

Hodnocení 

Praxe – Obtížnost Praxe – Provedení Teorie 
Počet 
nesprávných 
prvků 

% 
Počet známek 
mimo toleranci 

% 

Vynikající / Excellent 0-121 80 %-100 % 0–2.5 90 % - 100 % 

Velmi dobré / Very good 122-130 70 % - 79 % 3.0-3.5 85 % - 89 % 

Dobré / Good 131-150 60 % - 69 % 4.0-4.5 75 % - 84 % 

Prošel / Pass 151-160 50 % - 59 % 5.0 65 % - 75 % 

Neprošel / Fail 161-300 49 % a méně 5.5-6.0 0 % - 64 % 
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2.3. Minimální standardy pro dosažení nebo udržení každé kategorie (z 

Obecných pravidel pro rozhodčí) 

Procentní skóre požadovaná pro zkoušky (níže) stanovila Technická komise na základě 

interkontinentálního kurzu a po zbytek cyklu zůstane nezměněno. 

Pro složení zkoušky a získání kategorie musí být splněny níže uvedené minimální požadavky: 

Kategorie Minimální požadavky 

1 
Obtížnost 
Provedení 
Teorie 

Vynikající 
Velmi dobré 
Velmi dobré 

2 
Obtížnost 
Provedení 
Teorie 

Velmi dobré 
Velmi dobré 
Dobré 

3 
Obtížnost 
Provedení 
Teorie 

Dobré 
Dobré 
Prošel 

4 
Obtížnost 
Provedení 
Teorie 

Prošel 
Prošel 
Prošel 

 

Uvedená skóre byla stanovena na konci interkontinentálního kurzu rozhodčích a po zbytek 

cyklu zůstanou nezměněna. 

 

ČLÁNEK 3  KATEOGIRE 1 A KONTROLNÍ ROZHODČÍ 

3.1. Kategorie 1 – výběr rozhodčích 

Prvním 25 rozhodčím (minimum) na základě výsledků zkoušky bude udělena Kategorie 1. 

Pořadí pro dosažení Kategorie 1 bude určeno seřazením všech rozhodčích, kteří splňují 

minimální požadavky pro udělení Kategorie 1 (minimální standardy a praxe). Toto hodnocení 

bude provedeno na základě výsledků praktické zkoušky 

3.2. Kontrolní rozhodčí 

Skupina výchozích kontrolních rozhodčích bude určena z rozhodčích Kategorie 1 a 2 s 

výsledkem "vynikající" z praktické zkoušky (skupina provedení) na interkontinentálních a 

mezinárodních kurzech rozhodčích. Výsledky JEP budou také použity k určení kontrolních 

rozhodčích později během cyklu. 
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ČLÁNEK 4  HODNOCENÍ ROZHODČÍCH            

4.1. Program hodnocení rozhodčích (JEP) 

Program hodnocení rozhodčích (JEP) slouží jako nástroj pro TC RG pro 

- kontrolovat objektivitu rozhodčích během soutěže 

- pro analýzu rozhodčích po skončení soutěže, a 

- stanovit celkové hodnocení rozhodčích TC RG během cyklu. 

- Hodnocení práce rozhodčích za období jednoho olympijského cyklu slouží k ocenění 

a potrestání rozhodčích 

Další podrobnosti najdete v pravidlech JEP dostupných na webu FIG. 

Pokud není k dispozici systém JEP, je rozhodčí v průběhu soutěže hodnocen TD FIG. 

 

4.2. Hodnocení R/E 

Hodnocení R / E bude provedeno „během soutěže“. 

Pokud by bylo ve zprávě „Během soutěže“ uvedena předpojatost (rozhodčí R / E), pak bude 

PVCR (TC) požádána, aby potvrdila, zda může být předpojatost řádně doložena a práce 

rozhodčích proto považována za neuspokojivou. 

Pro účely analýzy rozhodčích R / E během soutěží viz Tolerance – provedení (Článek 2). 

 

4.3. Hodnocení D 

Během celého cyklu provede TC RG také přesné vyhodnocení rozhodčích D a určí nejlepší 

skupiny rozhodčích. 

TC RG vezme v úvahu: 

- relevantní chyby při stanovení známky D 

- zpomalení soutěže skupinou D 

- jakékoli známky zaujatosti pro jednotlivce/společnou skladbu 

 

ČLÁNEK 5  NOMINACE ROZHODČÍCH, VÝBĚR, LOS 

Postup nominace, výběru a losování rozhodčích je založen na zásadách uvedených v 

Technických předpisech. 

Pokud je vylosován rozhodčí na pozici kontrolní rozhodčí, pak žádný rozhodčí ze stejné 

federace nebude vylosován ve stejném panelu. 

Rozhodčí v panelech D, R a Provedení musí být z různých federací. 

Při losování skupin mají přednost rozhodčí s vyšší kategorií. 
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Při losování finále jednotlivých náčiní na Mistrovství světa bude mít přednost neutrální 

rozhodčí Kat. 1 a 2, kteří nemají žádné gymnastky ze své země účastnící se finále. 

Pokud NF odmítne losování / nominaci jako rozhodčí D nebo R, nemusí být tento rozhodčí 

vybrán na jinou pozici ve stejné soutěži. V případě olympijských her a olympijských her 

mládeže nebude ani jinému rozhodčímu z této federace přiděleno žádné jiné místo. 

 

 

ČLÁNEK 6  RŮZNÉ                      

Následující témata naleznete v Obecných pravidlech pro rozhodčí FIG 2017-2020 / 2021. 

- Obecné zásady 

- Zásady pro zkoušky 

- Podmínky pro získání nebo udržení Kategorie pro 14. cyklus 

- Brevet a Brevetová knížka (Log Book) 

- Soutěžní skupiny, kurzy rozhodčích a způsobilost 

- Uznání / Ceny, sankce a odvolání rozhodčích – pro oficiální soutěže FIG 

 

ČLÁNEK 7  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ       

Tato pravidla pro rozhodčí FIG 2017–2020/2021 - zvláštní pravidla pro MODERNÍ 

GYMNASTIKU, byla schválena Prezidentskou komisí na jejím zasedání 1. července 2016 a 

aktualizována v únoru / březnu 2017. Vstupují v platnost 1. ledna 2017. 

Aktualizace proběhla v červnu 2020 a vstupuje v platnost okamžitě. 

 

 

MEZINÁRODNÍ GYMNASTICKÁ FEDERACE 

 

 

Lausanne, březen 2017 / červen 2020 

 

 


