ZPRAVODAJ MTC-FIG č. 36
__________________________________________________________________________
Předkládá pan Arturs MICKEVICS, předseda MTC-FIG
Listopad 2019
MTC-FIG předkládá následující výklad a objasnění týkající se pravidel pro muže 2017, jak se její členové dohodli na
schůzi v Lausanne v listopadu 2019. Uvedené informace vycházejí z pozorování provedených na Mistrovství světa
2019 ve Stuttgartu a jsou shrnuty ve dvou částech: objasnění a výklad pravidel a nové prvky úspěšně provedeny
od vydání Zpravodaje 35.

I. Objasnění pravidel cyklu 2017-2020
Obecná část
Trenérům se připomíná, že s výjimkou u kruhů a hrazdy jim není dovoleno zůstávat na pódiu v průběhu cvičení
závodníka. U bradel může trenér zůstat na pódiu, je-li třeba, aby odstranil náskokový můstek a pak musí pódium
opustit. Článek 3.1.
Prostná
Jestliže závodník při provádění zdvihem stoj udělá na rukou kroky nebo mu poklesnou nohy a dotknou se podlahy,
pak se zdvihový prvek neuzná. Může však být uznán stoj na rukou, je-li ve stoji náležitá výdrž. Vysvětlení týkající
se několika saltových prvků, jejichž hodnota nemůže být snížena, jsou-li provedeny částečně v poloze skrčmo. Na
příklad salto vpřed toporně se čtverným obratem – závodníkovi lze čtverný obrat uznat, pokrčí-li nohy ve třetím a
čtvrtém obratu, obdrží však srážku za nezřetelnou polohu (skrčmo, schylmo, toporně). Článek 9.4.
Kůň našíř
Jestliže se závodník u prvků typu Mikulak před jejich dokončením opře nohou, pak příslušný prvek nebude uznán.
Objasnění týkající se počáteční polohy prvků typu přechodu vzad a typu Wu Guonian: závodník může tyto prvky
začít ve vzporu vzadu na konci koně čelem ven s oběma rukama na těle koně.
Kruhy
Prvek II 27, zvolna toporně o napjatých pažích stoj na rukou. V tomto prvku má být toporná poloha těla od
okamžiku průchodu vertikálou. Jestliže je za touto mezí schýlení větší než 45˚, pak bude prvek uznán jako prvek II
26.
Prvky typu vzklopek jsou švihové prvky, které mají vycházet z hlubokého schýlení a následné zřetelně dynamické
švihové fáze. Vzklopka, prvek III 59, provedený s minimálním schýlením a nebo s využitím spíše síly nežli švihu, má
za následek malou, střední nebo velkou srážku. Článek 9.4.

Přeskok
Za překročení celé délky doskokové žíněnky není srážka za překročení čáry. Obvyklé srážky za překročení čáry se
uplatní, jestliže závodník vykročí nebo vyskočí vně doskokového pásma ohraničeného čarami, dříve než překročí
konec doskokové žíněnky.
U skoků provedených s rondátem s obratem v první fázi, je možná srážka za neúplný obrat. Srážka je podle tabulky
za neúplné obraty. V extrémních případech, když je obrat neúplný o více nežli 90° od správné polohy, bude skok
uznán jako skok typu Jurčenko.
V průběhu 30-ti vteřinového rozcvičení může každý závodník provést dva skoky (maximálně). To platí pro
jakoukoliv část závodu, když je rozcvičení na pódiu. Závodník má nárok na rozcvičení těmito dvěma skoky i
v případě, že je 30 s. čas rozcvičení překročen. Čárový rozhodčí bude zodpovědný za dodržení maxima dvou
pokusů. Nerespektování pravidla maxima dvou pokusů má za následek neutrální srážku 0,3 z prvního skoku.
Hrazda
Pokud se jedná o Tkačeva toporně: v průběhu celého prvku až po opětné uchopení žerdě se požaduje přímá poloha
těla. Jestliže závodník schýlí tělo o více než 45° před přeletem hrazdy, prvek se uzná jako Tkačev schylmo =
obtížnost C. Jestliže závodník schýlí tělo po přeletu hrazdy, bude mu uznána obtížnost D, obdrží však příslušné
srážky za provedení.

II. Nové prvky provedené bez velké chyby od vydání Zpravodaje č. 35.
Technická komise FIG MTC potvrzuje, že v roce 2019 byly úspěšně předvedeny následující nové prvky. Nový
prvek, provedený bez velké chyby na oficiálním závodu FIG může být nazván podle závodníka.

Kůň našíř
PELLERIN Thierry (CAN)
• Závěr přešvihem zánožmo (Ruské kolo 180°)
stojem na rukou s přechodem z krku na hřbet.
• Obtížnost D (prvek č. IV, 22)
• Úspěšně předveden v závodě Světového poháru
2019 v Szombathely (HUN)
• Přidělený název PELLERIN
ROMERO Diogo (POR)
• Ze vzporu bočně na hřbetě obrácené Stockli na
vzdálenější madlo (z 5-5 na 2-2)
• Obtížnost C (prvek č. III, 93)
• Úspěšně předveden v závodě Světového poháru
2019 v Guimaraes (POR)
• Přidělený název ROMERO
ABU AL SAOUD Ahmad (JOR)
• Ze vzporu bočně na hřbetě obrácené Stockli do
vzporu bočně na krku
• Obtížnost D (prvek č. III, 94)
• Prvek je již v pravidlech, byl však poprvé úspěšně
předveden v závodě Světového poháru 2019 v
Koperu (SLO)
• Přidělený název ABU AL SAOUD

Bradla
OKUBO Keitaro (JPN)
• Vzepření vzklopmo s přešvihem roznožmo vzad do
visu
• Obtížnost C (prvek č. III, 69)
• Úspěšně předveden v závodě Světového poháru
2019 v Szombathely (HUN)
• Přidělen název OKUBO

DALALOYAN Artur (RUS)
• Dvojné salto vpřed schylmo s obratem
• Obtížnost G (prvek č.IV, 18)
• Prvek je již v pravidlech, byl však poprvé úspěšně
předveden v závoě Mistrovství Evropy 2019 ve
Szczecině (POL)
• Přidělen název DALALOYAN
JUAREZ Josue (MEX)
• Toč vzad a salto vzad schylmo do podporu - Tajeda
schylmo
• Obtížnost F (prvek č. III, 126)
• Úspěšně předveden v závodě Světového poháru
2019 v Paříži (FRA)
• Přidělen název JUAREZ
JUAREZ Josue (MEX)
• 5/4 salto vpřed schylmo do visu
• Obtížnost C (prvek skupiny I)
• Úspěšně předveden v závodě Světového poháru
2019 v Paříži (FRA)
• Přidělen název JUAREZ II

Hrazda
• PRINCIPI Paolo (ITA)
• Markelov s obratem do dvojhmatu a zákmih do
stoje na rukou
• Obtížnost D (prvek č. II, 46)
• Úspěšně předveden v závodě Světového poháru
2019 v Osijeku (CRO)
• Přidělen název PRINCIPI

Koichi ENDO-vi (JPN) patří dík za všechny ilustrace
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