ZPRAVODAJ MTC - FIG č.35
___________________________________________
Březen 2019 – Arturs Mickevics, president MTC-FIG
Na schůzi Technické komise v Lausanne (SUI) v březnu 2019 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 dvě části: Objasnění některých
bodů pravidel a nové prvky – úspěšně provedené od vydání Zpravodaje č.34.

I. Výklad a objasnění pravidel pro období 2017 - 2020
Obecná část
Rozhodčí s účastí na náklady FIG (rozhodčí D a R na Mistrovství světa seniorů)
• Tito rozhodčí se musí zúčastnit instruktáže rozhodčích, pódiového tréninku, všech porad
rozhodčích a všech závodů až do závěru mistrovství.

Úbor rozhodčích
•

Připomínáme rozhodčím, že mají dodržovat požadavky na úbor, jak je uvedeno
v Pravidlech v Článku 5.1k.

Kompresní bandáže
• Během závodu nemá závodník nosit kompresní bandáže
• Řiďte se podle článku 2.3 Pravidel – Závodní úbor
• Porušení pravidla o závodním úboru se trestá srážkou 0,3 (Čl. 2.4)

NE

NE

Poznámka: Tyto typy bandáží mohou být nošeny v oblasti bicepsu na bradlech a na všech nářadích
pro zpevnění kloubu. V tomto druhém případě bandáž nemá přesahovat polovinu předloktí (nebo
podkolení), aby byl jejím účelem zpevnění kloubu. Dává se přednost tělové barvě bandáží.
Měření času
• Měření času příslušnému všem nářadím (začátek sestavy, doba trvání sestavy) se provádí
s přírůstkem 1s.
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Prostná
•

Připomínáme, že Gogoladze (prvek I 93) nebo jiné podobné prvky zahrnují kolo odbočmo
do vzporu ležmo vpředu
• Japonský stoj vycházející z dolní polohy, jako z přednosu roznožmo vně a zdvihem
Japonský stoj – uzná se obtížnost C.
• Prvek I 74, skok Endo – závodník musí předvést vzpor ležmo. Není dovoleno provedení
skoku vzad s nekontrolovaným pádem na hruď nebo ne tělo.

Kůň našíř
• Na Mistrovství světa v Doha nebyla v několika případech uznána obtížnost stříže do stoje
na rukou příklady neuznání jsou uvedeny zde (www/youtu.be/2LAMB5zXEOo)
Kruhy
Rozlišení mezi vlaštovkou a vahou ve vzporu
• V tomto cyklu bylo již v mnoha případech rozlišení těchto dvou prvků nejasné. Aby bylo tedy
jasno: jestliže jsou ramena nad horním okrajem kruhů, pak je prvek brán jako váha ve
vzporu.
• Vlaštovka má být provedena s dokonale přímým držením těla a s dolní stranou ramen
v úrovni dolního okraje kruhů. Paže jsou rozšířeny bez kontaktu s horní částí těla.
• Váha ve vzporu má být také provedena s dokonale přímým držením těla, které je celé nad
úrovní horního okraje kruhů. Poloha paží, t.j. mírně rozšířené a nebo ruce vytočené ven,
neurčují obtížnost prvku.

• Provede-li závodník Honmu do přímého vzporu a pak zvedne nohy do přednosu, obdrží
srážku 0,3.
Bradla
•
•

Nebude uznána obtížnost prvků s obraty typu Healy a Makuts s extrémně pokrčenými
pažemi (více než 90˚) při uchopení žerdí.
Dvojné salto vpřed s obratem může být provedeno se zpožděným obratem nebo s brzkým
obratem.

Hrazda
• Očekávané provedení výstupu z Českého veletoče: je dovolen jednoduchý průvlek z visu
vzadu bez srážky za úhlovou odchylku, ale také bez přiznání obtížnosti.
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II. Nové prvky provedené od vydání Zpravodaje č.34
Technická komise FIG potvrzuje následující nové prvky úspěšně provedené koncem roku 2018 a
začátkem roku 2019. Po úspěšném provedení prvku bez velké chyby v oficiálním závodu FIG je prvku
přidělen název podle jména závodníka.
KŮŇ NAŠÍŘ
KEIKHA Saeedreza (IRI)
• Přímé Stockli A (DSA) s dohmaty vně madel
• obtížnost D (prvek č. II 52 – společně s prvkem KEIKHA 3
• Úspěšně předveden ve finálovém závodu Světového poháru 2018 v Baku (AZE),
• Přidělen název KEIKHA 6

JESSEN David (CZE)
• Přímé Stockli A s přeskokem na druhý konec a stojem na rukou zánožka
• obtížnost D, prvek (č. IV 16) je již v Pravidlech
• Úspěšně předveden v kvalifikačním závodu Světového poháru 2019 v Doha (QAT),
• Přidělen název JESSEN

KRUHY
TULLOCH Courtney (GBR)
• Z visu zvolna vzepření o napjatých pažích rozporem do obrácené vlaštovky (2 s.)
• Obtížnost F (prvek II 66)
• Úspěšně předveden ve finálovém závodu Mistrovství Evropy 2018 v Glasgow (GBR)
• Přidělen název TULLOCH 2
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PŘESKOK
YONEKURA Hidenobu (JPN)
• Kasamatsu toporně s paterným obr. nebo Cukahara toporně se sedmern
ým obratem
• hodnota 6.0 prvek (II 77) je již v pravidlech
• Úspěšně předveden ve finálovém závodu Světového poháru 2019 Melbourne (AUS)
Přidělen název YONEKURA

BRADLA
ESPARZA Orlando (MEX)
• Veletoč vzad s obratem a 1,5 salta vpřed schylmo do podporu
• Obtížnost G (prvek č. III 66)
• Úspěšně proveden v kvalifikačním závodu Světového poháru 2018 Paříž (FRA)
• Přidělen název ESPARZA

HRAZDA
SAMILOGLU Umit
• Tkačev schylmo s obratem do dvojhmatu (obrácený podhmat/podhmat) a zákmihem
vzepření do stoje
• Obtížnost D (prvek č. II 16)
• Úspěšně proveden v kvalifikaci Světového poháru 2018 v Mersinu (TUR)
• Přidělen název SAMILOGLU

Děkujeme Koichimu Endovi (JPN) za všechny obrázky.

Arturs Mickevics

Jeff Thomson

MTC President

MTC Sekretář
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