
1 

 

ZPRAVODAJ   MTC - FIG  č.34                                    
___________________________________________ 

Září 2018 – Arturs Mickevics, president MTC-FIG 

Na minulé schůzi komise v Lausanne (SUI) v červnu 2018 přijala MTC FIG následující výklad a 
rozhodnutí, která se týkají Pravidel SG pro muže 2017. Níže uvedené informace jsou odpovědí na 
často kladené otázky od poslední schůze komise. Zpravodaj se dělí na tři části: Výklad a objasnění 
některých bodů pravidel, nové prvky – úspěšně provedené od vydání Zpravodaje č.33 a jeden zpětně 
pojmenované nové prvky. 

I. Výklad a objasnění pravidel pro období 2017 - 2020   

Upozornění 
Jestliže se závodník nepředstaví rozhodčímu D1 před a po cvičení pak následuje srážka 0,3 
z výsledné známky, sráží rozhodčí D1. 
 
K článku 9.2: Klasifikace chyb provedení a technických chyb 

Bod 7: Chyby držení těla, jako pokrčení paží, nohou„a nesprávné držení těla jsou rklasifikovány 
následovně: 

malá chyba:  malé pokrčení 
střední chyba: výrazné pokrčení 
velká chyba: extrémní pokrčení 

Pro lepší rozlišení použijte prosím princip následujících úhlových odchylek: 
 

Chyba Úhlová odchylka Srážka 

Malé pokrčení >0˚ - 45˚ 0,1 

Výrazné pokrčení >45˚ - 90˚ 0,3 

Extrémní pokrčení >90˚ 0,5 

 
Výjimky: 
Bradla: pokrčení nohou před horizontální polohou kmihové fáze u prvků Moy, veletočů a po prvcích 
typu Bhavsar. 
 
Hrazda: pokrčení nohou při švihových akcích a pokrčení paží při uchopení hrazdy po letovém prvku. 
Srážky pro tyto výjimky jsou uvedeny v pravidlech. 
 
Prostná 
V sestavě při „nekontrolovaných doskocích, i mez salty“ se bonifikace za vazbu nepřizná v případě 
přidělení srážky 0,5 b. za nekontrolovaný doskok po druhém saltu. 
Prvek II 58, Deffer schylmo – už v tabulkách obtížnosti je s obtížností D. 
 
Kůň našíř 
Zánožka po jakémkoliv prvku s přechodem koně nezvyšuje obtížnost závěru. Na příklad Tong Fei plus 
zánožka = D+A. 
 
Prvky II 65, Sohn a II 83, Bezugo jsou definovány ze vzporu čelně na obou madlech, obrat 360˚ do 
konečné polohy ve vzporu vpředu na obou madlech. Jestliže závodník prvek nedokončí s rukama na 
obou madlech, pak se obtížnost prvku nepřizná.  
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Přechody Magyar a Sivado v kolech s roznožením musí končit v této poloze, bez předčasného 
snožení. V opačném případě je přiznána obtížnost přechodu D. Upozorňujeme, že zvýšení obtížnosti 
přechodu při provedení v kolech s roznožením se týká jen prvku Magyar a prvku Sivado. 
Žádná předchozí nebo následná akce u stříže stojem na rukou nemůže zvýšit hodnotu obtížnosti 
tohoto prvku.  
Příklad: přidání přeskoku před prvek I 4, Li Ning nezvýší hodnotu obtížnosti tohoto prvku. 
 
TKM přijala zásadu, že jenom prvky v kolech odbočmo nebo v kolech v roznožení mohou mít vyšší 
obtížnost nežli D. 
 
Objasnění, které se týká prvků ze skupiny II a III s výjimkou prvků stojem na rukou s následným 
sešinem do vzporu v roznožení: aby byla uznána obtížnost prvku, musí po něm následovat další prvek 
z tabulky prvků na koni našíř. Jedinou výjimkou je přešvih odbočmo vpřed (půl kola odbočmo) a 
přešvih únožmo vzad, po němž následuje přešvih jednonož nebo stříž.    
 
Objasnění srážek za nedostatečný rozsah pohybu ve střížích a metech jednonož, Čl. 11.3: 
 

Rozsah pohybu Srážka 

Nad úroveň ramene 0,0 

Mezi úrovní ramene 
a vodorovnou úrovní 

0,1 

Pod vodorovnou úrovní 0,3 

 
                                    0,0      0,1       0,3 
 
TKM přijala zásadu, že všechny prvky zahrnující vřeteno (dvojný obrat v protisměru) bez přechodu 
nebo s přechodem a s dohmaty vně madel, začínající ve vzporu čelně nebo bočně, mají obtížnost F a 
v pravidlech jsou pod číslem II 30.  
 
Bradla   

Vzepření předkmihem do přednosu může být penalizováno srážkou 0,1 nebo 0,3 za malý rozsah 
kmihu ve vzepření.  

 

Hrazda 

Stalder, po kterém následuje krok paží na žerdi a obrat = B jenom za Staldera, obrat se nepočítá, je 
zvlášť. 

U prvku Quast musí být zřetelný skok. Jestliže tomu tak není, není závodníkovi prvek uznán   

 

Článek 15.3, Specifické srážky 

Dosavadní text: Odchylky počátečního úhlu od polohy stoje na rukou u prvků Endo a Stalder  

Nový text:  Odchylky počátečního úhlu od polohy stoje na rukou u prvků Endo, Stalder a Weiler                                            
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II. Nové prvky provedené od vydání Zpravodaje č.33 

Technická komise FIG potvrzuje následující nové prvky dosud provedené v roce 2018. Po úspěšném 
provedení prvku bez velké chyby v oficiálním závodu FIG je prvku přidělen název podle jména 
závodníka. 

 

PROSTNÁ 

RIECK Jack (AUS) 

•  Endo kotoul přednosem roznožmo vně a v širokém rozpažení do Japonského stoje (2 s.)                                                                                                                             

•  obtížnost C (skupina I)  

•  Úspěšně předveden v kvalifikačním závodu Mistrovství Pacific Rim 2018 v Medellin (COL)       
    Přidělený název: RIEK 

 
 
KŮŇ NAŠÍŘ 

KEIKHA Saeedreza (IRI) 

•  Přímé Stockli  A (DSA) s dohmaty vně madel                                     

•  obtížnost D (skupina II)                                                                                                                                                                                                                                                          

•  Úspěšně předveden v kvalifikačním závodu Světového poháru 2018 v Baku (AZE),          
    Přidělen název KEIKHA 3 

                                                     

 
 
KEIKHA Saeedreza (IRI) 

•  Přechod vzad přes obě madla s obratem v protisměru (z 5 na 1)                                     

•  obtížnost E (skupina III)                                                                                                                                                                                               

•  Úspěšně předveden v kvalifikačním závodu Světového poháru 2018 v Baku (AZE),          
    Přidělen název KEIKHA 4 
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KEIKHA Saeedreza (IRI) 

•  Ze vzporu bočně zády k madlům přechod vzad přes obě madla s dvojným obratem     
v protisměru ve dvou kolech                                     

•  obtížnost F (prvek II 30)                                                                                                                                                                                                                   

•  Úspěšně předveden v kvalifikačním závodu Světového poháru 2018 v Kersinu (TUR),          
    Přidělen název KEIKHA 5 

 
 

III.  Nové prvky, dodatečně pojmenované: 

PROSTNÁ 

GONZALES Thomas (CHI)  

•  Salto vzad toporně se sedmi obraty                                     

•  obtížnost E (prvek III 23)                                                                                                                                                                                                                                                          
•  Úspěšně předveden v kvalifikačním závodu Mistrovství světa 2003 v Anaheimu (USA),          

        Přidělen název: GONZALES 

 
 

PŘESKOK 

YANG Wei (CHN) 

•  Melissanidis schylmo                                     

•  hodnota 5,6 (prvek III 386)                                                                                                                                                                                                                                                          

•  Úspěšně předveden ve finálovém závodu Mistrovství světa 2002 v Debrecenu (HUN)         
        Přidělen název: YANG WEI 

 
 

Děkujeme Koichimu Endovi (JPN) za všechny obrázky. 
 

Arturs Mickevics        Jeff  Thomson 

MTC President        MTC Sekretář    


