
Modifikace pravidel SG žen pro juniorské soutěže 
 
Pravidla SG žen z r. 2017 jsou navržena: 
- pro všechny mezinárodní soutěže pořádané pod hlavičkou FIG, členských federací FIG a 
kontinentálních svazů; jmenovitě pro Olympijské hry mládeže a jiné všesportovní hry, 
mezinárodní závody a jiné soutěže, pořádané FIG  
-  jako norma hodnocení všech čtyř stupňů oficiálních závodů FIG:  
kvalifikace, finále družstev, finále víceboje a finále na jednotlivých nářadích. 
 
Pro juniorské soutěže by se měla tato Pravidla (vydání z roku 2017) využívat 
s následujícími úpravami:  
 

Článek 2 - Práva závodnice  
2.1.2 Rozcvičení  
– V kvalifikaci, finále družstev, finále jednotlivkyň a finále na jednotlivých nářadích   

 každá závodnice (včetně náhradnice za zraněnou závodnici) má na každém nářadí 
právo na rozcvičení na pódiu přímo před soutěží. 
Maximální délka rozcvičení se řídí Technickým řádem FIG, část 4.11.8 
- ve finále na jednotlivých nářadích: rozcvičení probíhá ve dvou skupinách 

POZNÁMKA: 
V kvalifikaci a finále družstev patří celkový rozcvičovací čas (30 vteřin na závodnici na 
kladině a 50 vteřin na bradlech) družstvu. Družstvo musí tedy dbát na dodržování času, 
aby se i poslední závodnice měla čas rozcvičit. 
Ve smíšených skupinách patří rozcvičovací čas jednotlivým závodnicím.    

 
 

Článek 7 – Pravidla určení známky D  
7.2 Hodnota obtížnosti (HO) 
Omezení HO: Předvádí-li závodnice prvky hodnoty „F”,„G”,„H“ nebo „I“, uděluje se za každý 
takový prvek maximální hodnota obtížnosti 0,50 b.  
  
7.3 Skladební požadavky (SP) 2.00 b. 
Skladební požadavky jsou popsány v článcích pro příslušná nářadí. Maximální hodnota SP je 
2,00 body. 
 
Jeden prvek může splnit více skladebních požadavků, nemůže být však pro splnění skladebního 
požadavku opakován.  
 
 
7.4 Hodnota vazeb (HV) 
Vzorce pro udělování HV jsou popsány v článcích pro příslušná nářadí, část 3, články 11, 12 a 
13. (Omezení HO se bere v úvahu).  
 

Článek 10 – Přeskok 
10.4 Požadavky  

- Před každým přeskokem by závodnice měla ukázat (ručně či elektronicky) číslo 
přeskoku, který má v úmyslu předvést. 

 

- V kvalifikaci, finále družstev a finále jednotlivkyň:  
Musí být předveden jeden přeskok.  



 V kvalifikaci se známka za první přeskok započítává do celkové známky družstva 
nebo víceboje jednotlivkyň. 

 Závodnice, která si přeje kvalifikovat se do finále na nářadí, musí předvést dva 
přeskoky podle níže uvedených pravidel pro finále na nářadí. 

Finále na nářadí 

Závodnice musí předvést dva různé přeskoky (mohou být ze stejné skupiny, ale musí mít 
různé číslo v tabulce prvků). Výsledná známka je průměrem obou skoků.   

 

10.4.2 Specifické srážky na přeskoku (panel D) 
Všechny přeskoky jsou označeny číslem. 
Předvede-li závodnice jiný přeskok, než ukáže, srážka se neuděluje. 
- Opora pouze jednou rukou  srážka 2,00 body (odečítá se z výsledné známky) 
 
V kvalifikaci a ve finále na jednotlivých nářadích 
  je předveden pouze jeden přeskok  

jeden z přeskoků je hodnocen „0“ (viz 10.4.3)  
Hodnocení:  
známka předvedeného přeskoku se dělí dvěma = výsledná známka 
 
 

Článek 14 - TABULKA PRVKŮ  
Následující prvky nejsou povoleny:  
1. Přeskok – skoky s odrazem či doskokem stranou  
2. Bradla – salto odrazem snožmo od žerdi – ani jako seskok  
3. Kladina – gymnastické prvky s dopadem do sedu roznožmo na kladině  
4. Prostná – akrobatické prvky odrazem stranou nebo s dopadem do kotoulu  
 


