ZPRAVODAJ MTC - FIG č.32
_______________________________________________
14.srpna 2017 – Arturs Mickevics, president MTC-FIG
Na minulé schůzi komise v červnu 2017 přijala MTC FIG následující výklad a rozhodnutí, která se týkají
Pravidel SG pro muže 2017. Níže uvedené informace jsou reakcí na často kladené otázky na kurzech
rozhodčích a zasahují do dvou oblastí, změn v pravidlech a nových prvků.
I. Výklad pravidel pro období 2017-2020
Informace ke srážkám rozhodčích E
Malý krok nebo poskok v doskoku je definován jako vzdálenost o velikosti chodidla. Každá větší vzdálenost
je velký krok nebo poskok a je penalizován jako střední chyba.
Prostná
Musí být využita celá plocha prostných. Závodník musí přijít nebo vyjít z každého rohu. Směřuje-li
závěrečná akrobatická řada do rohu, ve kterém závodník ještě nebyl, pak je touto řadou požadavek využití
rohu splněn.
Spojí-li závodník dva nebo vice prvků pro získání bonifikace za vazbu a obdrží velkou srážku za doskok
nebo za skok do vzporu ležmo, pak nebude udělena bonifikace za vazbu prvků, z nichž jeden obdržel
velkou srážku.
Prvky I.44 Kotoul vpřed roznožmo do stoje na rukou (2s.) a I.45 Kotoul vpřed schylmo do stoje na rukou
(2s.), který může mít v konečné fázi polohu roznožmo, nemusí být provedeny z polohy stoje na rukou, aby
byly uznány.
Kůň našíř
Provede-li závodník prvek Wu Guonian III.83 a pokračuje Ruským kolem 180˚ na konci koně, pak má
uznanou obtížnost E+A. Výraz nebo a obratů se týká obratů provedených v přechodu. Přechod je ukončen,
jakmile závodník dohmátne oběma rukama na vzdálený konec koně a závodník může pokračovat
jakýmkoliv prvkem z pravidel (půl ruského kola, celé ruské kolo, atd.).
Zjednodušený text týkající se pádu: po všech prvcích skupiny II a III, s výjimkou prvků stojem na rukou s
přechodem do vzporu v roznožení, musí následovat prvek uvedený v pravidlech, aby byla uznána jejich
obtížnost. V případě pádu se částečná obtížnost neuznává. V případě pádu v následujícím prvku se
předchozí prvek uzná.
Kruhy
Speciální opakování: základní vzporové polohy, t.j. přednos a vznos, nejsou zahrnuty ve speciálním
opakování, považují se za dva různé silové prvky. Proto může závodník provést vzepření předkmihem do
přednosu a vzepření předkmihem do vznosu. Nebude ale moci provést vice než jednu konečnou silovou
výdrž z každé skupiny prvků, t.j., že není možné provést vzklopku do přednosu a vzepření předkmihem do
přednosu.
Předchozí silová výdrž ve vysoké poloze – vzepření do silové výdrže. Za tuto chybu je maximální srážka
0,3 b. (Čl. 9.2.10). Bude změněna tabulka v článku 9,4 tak, aby byla jasná srážka za opakování silové
výdrže – max. 0,3.
Překot vpřed do zákmihu ve svisu (prvek I.7); tento prvek bude uznán z každé váhy ve vzporu a vlaštovky.
Silová vzepření: t.j. vzepření z rozporu do vlaštovky – ramena nesmí vystoupat nad výšku v konečné
poloze výdrže. Upravte text Čl.9.2.13 takto: “na kruzích při pohybu do silové výdrže nesmí ramena
vystoupat nad úroveň výsledné polohy výdrže”.
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Je požadován jeden švihový prvek do stoje na rukou (s výdrží 2s.), který musí být v 10 započitatelných
prvcích sestavy. Bude přidán text: pro juniory v 8 započitatelných prvcích.
Čl. 12.2.2.2 Pro větší srozumitelnost: toto pravidlo platí pro všechny prvky skupiny II a III, ať jsou nebo
nejsou mezi platnými 10 prvky sestavy a také pro prvky neuznané z důvodu špatného technického
provedení.
Prvek II.107, Balandin 1 a 3 – popis bude opraven na původní, uvedený ve Zpravodaji: Z visu vzepření
vertikálně o napjatých pažích do vlaštovky nebo přes vlaštovku do váhy ve vzporu (2s.).
Přeskok
Oprava hodnoty čtyř skoků nesprávně uvedených v pravidlech. Platnost od 1.2.2018 (upozornění 6 měsíců,
schváleno Výkonným výborem FIG. Skok 110 (Kroll), skok 230 (Barbieri) a skok 342 (Jurčenko skrčmo se
čtverným obratem) mají nesprávné hodnoty a proto mají být sníženy podle principu aplikovaném na ostatní
skoky, změna ze 4,0 na 3,6. Skok 111 (Canbas) má nesprávnou hodnotu, která má být snížena podle
principu aplikovaném na ostatní skoky, změna ze 4,4 na 4,0.
Bradla
Speciální opakování. Prvky se salty: sestava nemůže obsahovat více než jednu variantu stejného prvku.
Pro objasnění je uvedena následující skupina prvků, na které se toto pravidlo vztahuje: III.47, III.58, III.59 a
III.65.
Požadavek na provedení prvku Bhavsar (III.5). Tento prvek má být proveden tak, že při dohmatu na žerdě
má být otevřený úhel v ramenou a přímé tělo v horizontální poloze. Má-li závodník při dohmatu polohu těla
odchýlenou více než 45° od vodorovné polohy a nebo úhel v ramenou 90° nebude prvek uznán a bude
udělena jedna velká srážka.
Healy do podporu (prvek I.68) bude také obsahovat text: „ze stoje na rukou na jedné žerdi“ a v prvku I.69
text „po švihovém prvku (min.B) do stoje na jedné žerdi, Healy do podporu“ – to je správný úplný text. Tak
bude zajištěna kontinuita textů všech prvků typu Healy.

Hrazda
Čl.15.2.2 - 6b: Současný text: Prvky s obraty: sestava nemůže obsahovat více nežli jednu variantu hmatu
stejného prvku. Chronologicky druhé provedení se považuje za opakování.
Čl. 15.2.2 – 6b. Nový text – prvky s obraty: sestava může obsahovat stejný prvek jen v jedné variantě
hmatu. V tomto případě se započítají prvky s nejvyšší obtížností, jak bylo uvedeno při školení rozhodčích a
jak to odpovídá pravidlům speciálního opakování na jiných nářadích.
Poznámka: Obsah dokumentu (FAQ) „Často kladené otázky“, publikovaného 20.11.2016, zůstává v
platnosti a při vhodné příležitosti bude začleněn do aktualizovaných pravidel.
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II.

Nové prvky provedené bez velké chyby od posledního vydání pravidel

PROSTNÁ:
GOSHIMA Takahiro (JPN)
• Salto vpřed toporně se sedmerným obratem
• obtížnost G (prvek II,48)
• proveden pro přidělení obtížnosti ve finále závodu DTB Světového poháru ve Stuttgartu 2016
(GER)
• přidělen název: GOSHIMA

ZAPATA Rayderley (ESP)
• Dvojné salto vpřed skrčmo s trojným obratem
• obtížnost G (prvek II,60)
• proveden pro přidělení obtížnosti v kvalifikaci závodu DTB Světového poháru ve Stuttgartu 2016
(GER)
• přidělen název: ZAPATA

KŮŇ NAŠÍŘ
KEIKHA Saeedreza (IRI)
• Ve vzporu čelně vřeteno s dohmaty vně madel (v kolech s roznožením nebo snožmo)
• obtížnost F (prvek II.30), již je v tabulkách obtížnosti, avšak poprvé proveden
• proveden pro přidělení obtížnosti v kvalifikaci Světového poháru v Baku 2017 (AZE)
• přidělen název: KEIKHA
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KEIKHA Saeedreza (IRI)
• Ve vzporu čelně půl vřetene s dohmaty vně madel (v kolech s roznožením nebo snožmo)
• obtížnost C (prvek II.27)
• proveden pro přidělení obtížnosti v kvalifikaci Her Islámské Solidarity v Baku 2017 (AZE)
• přidělen název: KEIKHA 2

KRUHY
COLAK Ibrahim (TUR)
• Z visu vzepření vertikálně o napjatých pažích do rozporu ve vznosu (2s.)
• obtížnost E (prvek II.23)
• proveden pro přidělení obtížnosti v kvalifikaci Světového poháru v Melbourne 2016 (AUS)
• přidělen název: COLAK

WHITTENBURG Donnel (USA)
• Závěr: Trojné salto vzad schylmo
• obtížnost H (prvek IV.42)
• proveden pro přidělení obtížnosti ve finále závodu Světového poháru 2017 v Koperu (SLO)
• přidělen název: WHITTENBURG

4

PŘESKOK
SHIRAI Kenzo (JPN)
• Ščerbo se čtverným obratem
• obtížnost 5,4 (skokV.574) je již v tabulkách skoků, proveden však poprvé
• proveden pro přidělení obtížnosti v kvalifikaci Světového poháru v Melbourne 2016 (AUS)
• přidělen název: SHIRAI 3

BRADLA
BABOS Adam (HUN)
• Předkmihem kolo roznožmo vzad do visu
• obtížnost C (prvek I.9)
• proveden pro přidělení obtížnosti v kvalifikaci Světového poháru v Szombathely 2016 (HUN)
• přidělen název: BABOS

BAUMANN Christian (SUI)
• Veletoč vzad s Makutsem
• obtížnost F (prvek III.42)
• proveden pro přidělení obtížnosti v kvalifikaci Světového poháru v Doha 2017 (QAT)
• přidělen název: BAUMANN
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GAGNON Joel (CAN)
• Toč vzad a salto vzad skrčmo s obratem do podporu
• obtížnost C (prvek III.123)
• proveden pro přidělení obtížnosti v kvalifikaci Světového poháru v Szombathely 2016 (HUN)
• přidělen název: GAGNON

III.

Prvky pojmenované dodatečně

KŮŇ NAŠÍŘ
URZIKA Marius (ROU)
• V kolech v roznožení 3/3 přechod ve vzporu bočně s vřetenem ve dvou kolech
• obtížnost E (prvek III.41)
• proveden pro přidělení obtížnosti na Olympijských hrách 1996
• přidělen název: URZIKA 2

BRADLA
BEJENARU Nicolae (ROU)
• Ze stoje na rukou na jedné žerdi Healy (360° nebo více) do vzporu
• obtížnost D (prvek I.70), hodnota E (po švihovém prvku min. B) (prvek I.71)
• proveden pro přidělení obtížnosti na Olympijských hrách 1988
• přidělen název: BEJENARU

Arturs Mickevics

Andrew TOMBS

MTC President

MTC Vice President
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