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VÝKONNOSTNÍ LIMITY pro rok 2023 
 

Senioři a Junioři 
základní limit limit střed limit špička 

body min. KO body min. KO Body min. KO 

FIG A -  muži 53,0 bodu 12,0 bodu 56,0 bodu 14,0 bodu 58,0 bodu 16,0 bodu 

ženy 50,0 bodu 10,0 bodu 53,0 bodu 12,0 bodu 55,0 bodu 14,0 bodu 

FIG A -  muži SY 45,0 bodu 10,0 bodu 48,0 bodu 12,0 bodu 50,0 bodu 14,0 bodu 

Ženy SY 43,5 bodu   8,5 bodu 45,0 bodu   9,5 bodu 48,0 bodu 11,5 bodu 

Limitem je známka za kvalifikační kolo v kvalifikaci A podle pravidel platných od 1.1.2023 (dvě volné sestavy 
a lepší se počítá). Splnění limitu není zárukou nominace nebo zařazení do reprezentačního družstva. 

FIG B -  junioři 90,0 bodu   9,0 bodu 93,0 bodu 10,0 bodu 98,0 bodu 12,0 bodu 

juniorky 87,0 bodu   8,0 bodu 90,0 bodu   9,0 bodu 94,0 bodu 11,0 bodu 

FIG B -  junioři SY 79,0 bodu   8,0 bodu 81,0 bodu   9,0 bodu 83,0 bodu 10,0 bodu 

juniorky SY 77,0 bodu   7,0 bodu 79,0 bodu   8,0 bodu 81,0 bodu   9,0 bodu 

Limitem je známka za kvalifikační kolo s příslušnou juniorskou první sestavou podle pravidel platných od 
1.1.2023. Splnění limitu není zárukou nominace nebo zařazení do reprezentačního družstva. 
 

Věkové skupiny 
Jednotlivci Synchronní dvojice 

limit min. KO limit min. KO v jednotlivcích 

11-12 let chlapci 84,0 bodu 8,0 bodu 
40,0 bodu   5,0 bodu limit s tolerancí 2,0 b. 

11-12 let dívky 83,0 bodu 7,0 bodu 

13-14 let chlapci 86,0 bodu 9,0 bodu 
41,0 bodu   6,0 bodu limit s tolerancí 2,0 b. 

13-14 let dívky 85,0 bodu 8,0 bodu 

15-16 let chlapci 88,0 bodu 10,0 bodu 
42,0 bodu   7,0 bodu limit s tolerancí 2,0 b. 

15-16 let dívky 87,0 bodu 9,0 bodu 

17-21 let muži 50,0 bodu 11,0 bodu 
43,0 bodu   8,0 bodu limit s tolerancí 2,0 b. 

17-21 let ženy 48,0 bodu 10,0 bodu 
 

Limitem pro jednotlivce je známka za kvalifikační kolo s příslušnou první sestavou FIG WAG podle věku 
(nebo sestavou FIG B), pro věkovou skupinu 17-21 v kvalifikaci A (dvě volné sestavy, lepší se počítá). 
Limitem pro synchronní dvojice je známka za volnou / finálovou sestavu, oba závodníci v páru musí také 
splnit příslušný limit jednotlivců s tolerancí 2,0 bodu. Splnění limitu není zárukou nominace. 
 
Plnění výkonnostních limitů se sleduje v pohárových a mistrovských soutěžích, v Českém závodě věkových 
skupin a v mezinárodních soutěžích, kterých se účastní reprezentační družstvo České republiky, a v dalších 
soutěžích schválených KT ČGF. 
 
 Vladimír  Z e m a n  v.r. 
 předseda KT ČGF 
 
Schváleno KT ČGF 09.01.2023 


