
 

Zpravodaj TKŽ FIG  -  č. 36 listopad 2014 
 
Minsk ( BLR) /  Lausanne (SUI) 
 
všem členským federacím  
 
TKŽ FIG vydává : 

 Zprávu ze Světové Olympiády mládeže 2014  
o hodnocení účastníků 
o rozbor/ statistika předvedených výkonů  
o nasazení rozhodčích 
o poznámky, závěr 

 Zprávu z Mistrovství světa 2014  
o hodnocení účastníků 
o rozbor/ statistika předvedených výkonů  
o nasazení rozhodčích 
o poznámky, závěr 

 Změny a doplňky Pravidel FIG zahrnující 
o strany článků Pravidel 2,7, 8 a 9 
o Nové prvky 
o Tabulky prvků v symbolech 

         
 
1.   Pravidla FIG 
 
Článek 2.4. Srážky 

  
Nový text :  
a) …srážky odečítá předsedkyně vrchní soutěžní komise z výsledné známky, po oznámení 

panelem D.   
Srážky prováděné panelem D jsou z článku 2 vyškrtnuty (tyto jsou již vloženy do  
článku 8, zůstanou jen srážky za porušení pravidel chování  
Tabulka srážek : 
doplnit : 

nepovolené setrvávání na podiu   0,30 b z výsledné známky, sráží  Vrchní 
soutěžní komise 

 
 vypustit : Všechny uvedené srážky prováděné panelem D  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Článek 7.4.1.  Přímé a nepřímé vazby 
 
vypustit :  …zaváhání ( zaváhání neznamená ztráta rovnováhy )  
nový text :  a)  zastavení mezi prvky   
 
doplnit :  ..viditelný 
Nový text :  e) viditelný  pohyb nohou/boků po provedení prvního prvku před odrazem do 
druhého prvku 
 

Článek 8. (strana 4) 
Vypustit :  Závodnice opustí závodní plochu bez povolení nebo se nevrátí do závodní haly 
k dokončení závodu 
Nový text : Závodnice nedokončí závod z důvodu její nepřítomnosti na závodišti 
 

Doplnit : … nebo bez pokynu   
Nový text :  Zahájení sestavy svítí-li červené světlo nebo nedostane-li pokyn  rozhodčí  
 

 

Článek 9.2  KLADINA a PROSTNÁ 
 

Uznání obratů v gymnastických prvcích 
doplnit : PRO :  Pokud je skok/poskok s obratem přímo spojený s jiným prvkem z Pravidel 
FIG a obrat v prvním prvku není dokončen přesně, (ale závodnice je schopna navázat další 
prvek) , hodnota prvního prvku se uznává  ( nesnižuje se hodnota prvků a ani se prvek 
neuzná jako jiný prvek z Pravidel FIG).  Toto je stejný princip jako u akrobatických prvků 
s obraty ve vazbách.  
Pouze – 2. prvek ve vazbě  – skok musí být z pravidel FIG (tzn. pokud druhý skok není 
s dostatečným rozsahem nebo dokončen a není uznán jako prvek dle Pravidel FIG, při 
nedokončení obratu u prvního skoku se postupuje jako obvykle – snížení hodnoty prvku, či 
uznání jako jiný prvek z Pravidel.   
 

strana 4 
 
Skok se skrčením zánožmo jedné nohy k hlavě / i s výměnou nohou (i s obratem) 
 

Požadavky na provedení : 
D-panel 
vypustit : .. pod.. 
Nový text :  chodidlo pod úrovní ramen ..(nebo napnutá noha pod horizontálou ) 

 
 
II. Vysvětlivky k Pravidlům 
 

Článek 2.1.  
Práva a povinnosti závodnice 
PRO :  Pokud byla předvedena alespoň polovina sestavy na hudbu a poté hudba přestala, 
závodnice pokračuje ve cvičení až do  konce, rozhodčí neuplatní srážku za chybějící hudbu 
a za umělecký dojem vztahující se k této chybě . ( délka sestavy se rozumí časově, nikoliv 
počtem prvků ) 
 
Článek 8 
 

Chyby v doskoku : 
 



PŘESKOK1/PROSTNÁ 

srážka za linii 
 závodnice vykročí  jednou nohou za vyznačenou plochu, poté  se vrátí zpět do 

vyznačené plochy koridor/plocha a poté znovu vykročí mimo stejnou nebo druhou 
nohou – srážka bude 0,20b. (tj. 2 x 0,10b. za dvojí vykročení)    

 
 závodnice je mimo vyznačenou plochu kolenem – srážka 0,30 b. (jako za jinou část 

těla) 
  
KLADINA 

 závodnice má srážku za chybu v rovnováze 0,50 b. a poté se chytne kladiny (0,50b.) 
MAX srážka je 0,50 b. 

 závodnice má srážku za chybu v rovnováze 0,50b. nebo za hluboký dřep (0,50b.) a 
navíc za přídavné kroky 0,30 + 0,10), MAX celková srážka je 0,80 b.  

 
KLADINA/PROSTNÁ 

 závodnice ztratí rovnováhu po obratu ve dřepu nebo skončí v sedu nebo lehu, 
uplatníme srážku 0,10/0,30b. za ztrátu rovnováhy  (není to pád) 

 
 
Článek 12 
 

Vazba : dálkový skok/ prošvihnutý dálkový skok +  Auerbach salto :   
Aby bylo možno udělit bonifikaci za tuto vazbu, nesmí být mezi prvky předveden  švih nohy 
vzad.  (tzn. pro uznání vazby musí závodnice po ukončení skoku jednonož  s druhou nohou 
v arabesce musí poté noha plynule pokračovat výkrokem do Auerbach salta) 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

Nellie KIM 

President of the Women’s Technical Committee 

 

 
  
   
 
 
 

 
 
2. prosince 2014 
zpracovala Hana Liškářová,  předsedkyně komise rozhodčích TKŽ  
Poznámky uvedené modrým proloženým textem jsou doplněny nad rámec původního 
Zpravodaje pro správné pochopení provedených změn pravidel.. 
 


