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Otázky a odpovědi k pravidlům TeamGym, Junior I – III 

Tento dokument slouží pro soutěže TeamGym Junior I-III pořádaných v ČR a byl vypracován komisí 
rozhodčích při subkomisi TeamGym ČGF  

Dokument se vztahuje na následující pravidla TeamGym pro kategorie Junior I, II a III: 

Doplněk k mezinárodním pravidlům TG pro MČR a soutěže ČP (platný od 1.1.2015) … dále jen ČP 

Soutěžní program TeamGym Junior I-III (platný od 1.1.2015) … dále jen SP 

 

Otázka Odpověď Platnost 
(ČP / SP) 

Do které věkové kategorie bude spadat 
závodník ve věku 11 let, popřípadě 16 let? 

Závodník ve věku 11 let může soutěžit v 
kategorii Junior I nebo Junior II, závodník ve 
věku 16 let pak v kategorii Junior II nebo 
Junior III 

ČP, SP 

Lze s týmem 6 závodníků splnit kompoziční 
požadavek na velkou formaci na pohybové 
skladbě? 

Ano. Například takto (nutno 
však dbát na rovnoměrné 
vzdálenosti mezi gymnasty)  

 

ČP, SP 

Bude nějaká srážka, pokud při předvádění 
piruety točí v rámci jedné skupiny někteří 
závodníci vpravo a někteří vlevo? 

Ne. V rámci jedné skupiny lze piruety točit jak 
na pravou, tak na levou nohu. Platí i pro 
rovnovážné prvky 

ČP, SP 

Splňuje formace ve tvaru kříže 
(viz obrázek) požadavek na 
velkou formaci na pohybové 
skladbě? 

Ano. Tento tvar spojuje všechny čtyři  strany, 
je kompaktní a není to diagonála. 

ČP, SP 

Jsou flik vzad a blecha různé akrobatické 
prvky? 

Ano. 

Pozor : pro ČP je blecha a flik stejný prvek 

SP 

Jaká bude srážka, pokud tým se 6 
zaregistrovanými závodníky nastoupí z důvodu 
zranění na pohybovou skladbu pouze s pěti 
závodníky? 

Žádná. 

Pozor: na akrobacii a trampolíně bude 
udělena srážka za nesprávný počet 
gymnastů (!) 

SP, ČP 

Jedná se v následujícím případě o akrobatické 
řady vpřed či vzad? 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

1. ani vpřed ani vzad  ( ČP ), vzad (SP) 

2. ani vpřed ani vzad  ( ČP ), vzad (SP) 

3. pouze vpřed (ČP), vzad i vpřed (SP) 

4. pouze vpřed (ČP), vzad i vpřed (SP) 

5. vpřed (ČP), vpřed i vzad (SP) - 
bonifikaci v kategorii Junior I však tým 
obdrží maximálně jednou!) 

SP, ČP 
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Jedná se v následujícím případě o akrobatické 
řady vpřed či vzad? 

 

1.  

2.  

 

 

 

1. vzad (SP i ČP) 

2. vpřed i vzad (SP), vpřed (ČP) 

 

SP, ČP 

Jsou přemet stranou a přemet stranou 
jednoruč různé prvky? 

Ano. 

Pozor: pro ČP není přemet stranou jednoruč 
prvek 

SP 

Obdrží následující akrobatické řady bonifikaci 
v kategorii Junior I? 

 

 

 

Ano. Ale bonifikace bude udělena pouze 
jedenkrát. 

 

Pozor : pro ČP není přemet stranou jednoruč 
prvek 

SP 

 

 

ČP 

Jaké hodnoty mají následující akrobatické řady 
uvedené v čl. 15.2.1 ČP nebo v čl. 12.2.1 SP  

 

1.  

2.  

3.  

 

 

4.  

 

 

 

 

5.  

6.  
 

 

 

1. vzad / 0.35 = 0.10+0.15+0.10 

2. vzad / 0.55 = 0.1+0.15+0.20+0.10 

3. vpřed (ČP), vzad i vpřed (SP) / 0.05, 

pro Junior I bez srážky, Junior II a III 
srážka za chybějící různý prvek 
v akrobatické řadě (1 b) 
 

4. vpřed (ČP), vzad i vpřed (SP) /  

0.20 (Junior I) = 0.05+0.05+0.10,  

0.05 (Junior II, III) 

pro Junior I bez srážky, Junior II a III 
srážka za chybějící různý prvek 
v akrobatické řadě (1 b) 
 

5. vpřed / 0.20 

6. vpřed / 0.50 = 0.20+0.20+0.10 

SP, ČP 

Kdy bude udělena srážka za mezikroky? 
Počítají se prvky předvedené po pauze či 
mezikroku? 

ČP – prvky po mezikrocích či pauze se do 
obtížnosti nepočítají 

SP – prvky po mezikrocích či pauze budou 
započítány do obtížnosti i kompozice, gymnasta 
navíc obdrží srážku za mezikroky (0.3) 

SP, ČP 
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Jaká bude srážka za zaváhání ve vazbě prvků 
(například „došlápnutí oběma nohama 
současně či střídmonož a následný výkrok 
k navázání dalšího prvku“ po přemetu stranou, 
vpřed či saltu vpřed) 

ČP – akrobatická řada se bere jako ukončená 

SP – prvky provedené po zaváhání ve vazbě 
se počítají, gymnasta obdrží srážku za ztrátu 
pohybové energie (0.3) a mezikroky (0.3) 

POZOR: Výskok po saltu vpřed a výskok s 
obratem 180° po rondatu je povolen a není 
považován za přerušení řady. 

SP, ČP 

Co se stane, pokud omylem v kategorii Junior I 
předvede řadu 7 gymnastů? 

Družstvo obdrží srážku 1.0 bod za nesprávný 
počet gymnastů, prvky předvedené tímto 
(posledním) závodníkem nebudou brány 
v úvahu a nebudou hodnoceny 

SP 

Obtížnost prvků u JI na pohybové skladbě Tým může předvést prvky s vyšší obtížností 
než je 0.6 bodu, avšak do obtížnosti bude 
započítána pouze hodnota 0.6b. Neplatí však 
pro kombinaci prvků 

SP, ČP 

Jaká bude u JI obtížnost na pohybové skladbě 
v případě, že v kombinaci je součet prvků 
vyšší než 0.6 b? 

Maximální hodnota kombinace bude 1.2b SP, ČP 

Co přesně znamená „shodné oblečení u 
trenérů“? 

Shodné oblečení znamená totéž, jako u 
gymnastů. Trenéři musí mít stejné oblečení, 
avšak drobné nuance mezi ženským a 
mužským oblečením jsou povoleny (ČP ) 

SP – v případě tzv. „ půjčeného trenéra“ stačí 
stejná barva oblečení 

 

Co přesně znamená „shodné oblečení“ na 
pohybové skladbě co se ponožek a cviček 
týče? 

Požadavek na shodné oblečení na pohybové 
skladbě platí včetně ponožek a cviček 

 

Je na akrobacii ve společné řadě splněn 
požadavek i v případě, že někteří závodníci 
předvedou salto vpřed s výskokem a někteří 
salto vpřed s doskokem na jednu nohu? 

Ano. Ale pouze u JI SP, ČP 

 

 Praze 24.9.2015 

 

          Zpracovala : Natalie Navrátilová 

 

 

 


