Návrh nových náplní
Nejmladší žactvo – pouze volná jízda
Dívky
volná jízda 2:30 min. +/ 10 sek.
Chlapci
volná jízda 3:00 min. +/ 10 sek.
Dobře vyvážený program volné jízdy sólové kategorie chlapců a dívek nejmladšího žactva musí
obsahovat:
a) Maximálně 5 skokových prvků v kategorii dívek a 6 skokových prvků v kategorii chlapců, z nichž
jedním musí být skok axelového typu. Mohou být zařazeny maximálně dvě (2) kombinace nebo
sekvence skoků, kombinace skoků smí obsahovat pouze dva (2) skoky. Sekvence skoků může
obsahovat libovolný počet skoků, započítávají se však pouze dva nejobtížnější. Smí být opakovány
pouze dva (2) skoky s rotací dvě a půl (2 ½) otočky a více, toto opakování je povoleno pouze v
kombinaci nebo sekvenci skoků. Jakýkoliv jednoduchý nebo dvojitý skok (včetně dvojitého Axela)
nebo trojitý skok nemůže být předveden celkově více než dvakrát.
b) Maximálně dvě (2) piruety rozličného charakteru (tj. mající různou zkratku), z nichž jedna musí být
kombinovaná pirueta a jedna musí být piruetou bez změny polohy. Kombinovaná pirueta se změnou
nohy a minimálně osmi (8) otáčkami nebo bez změny nohy a minimálně šesti (6) otáčkami. Pirueta v
jedné pozici se změnou nohy a minimálně osmi (8) otáčkami nebo v jedné pozici bez změny nohy s
minimálně šesti (6) otáčkami.
c) Jednu (1) krokovou sekvenci plně využívající ledovou plochu.
Jsou hodnoceny pouze následující programové komponenty:
• Bruslařské dovednosti
• Předvedení/Provedení
• Interpretace
Faktory pro programové komponenty jsou - pro chlapce 2.0 - pro dívky 1.7
Vysvětlení týkající se úrovně obtížnosti: V kategorii nejmladšího žactva – sólo budou u prvků, u
kterých se určuje úroveň obtížnosti, započítávány charakteristiky maximálně do úrovně obtížnosti 3.
Jakékoliv další charakteristiky obtížnosti zvyšující úroveň obtížnosti se nebudou započítávat a budou
technickým panelem ignorovány

Mladší žactvo – pouze volná jízda
Dívky
volná jízda 3:00 min. +/ 10 sek.
Chlapci
volná jízda 3:30 min. +/ 10 sek.
Dobře vyvážený program volné jízdy musí obsahovat následující prvky:
a) Maximálně 6 skokových prvků v kategorii dívek, 7 skokových prvků v kategorii chlapců, z nichž
jedním musí být skok axelového typu. Mohou být zařazeny maximálně dvě (2) kombinace nebo
sekvence skoků, kombinace skoků smí obsahovat pouze dva (2) skoky. Sekvence skoků může
obsahovat libovolný počet skoků, započítávají se však pouze dva nejobtížnější. Jakýkoliv jednoduchý
nebo dvojitý skok (včetně dvojitého Axela) nebo trojitý skok nemůže být předveden celkově více než
dvakrát.

b) Maximálně dvě (2) piruety rozličného charakteru, z nichž jedna musí být kombinovaná pirueta se
změnou nohy (minimálně osm (8) otáček), která nesmí začínat skokem, a jedna musí být skokem do
piruety (minimálně šest (6) otáček) nebo piruetou začínající skokem a provedenou v jedné pozici se
změnou nohy (minimálně osm (8) otáček).
c) Maximálně jednu (1) krokovou sekvenci plně využívající ledovou plochu.
Jsou hodnoceny pouze následující programové komponenty:
• Bruslařské dovednosti
• Spojovací prvky
• Předvedení • Interpretace
Faktory pro programové komponenty jsou - pro chlapce 1.8 - pro dívky 1.6
Vysvětlení týkající se úrovně obtížnosti:
V kategorii mladšího žactva – sólo budou u prvků, u kterých se určuje úroveň obtížnosti, započítávány
charakteristiky maximálně do úrovně obtížnosti 3. Jakékoliv další charakteristiky obtížnosti zvyšující
úroveň obtížnosti se nebudou započítávat a budou technickým panelem ignorovány.

různé
• Ve všech skupinách a podskupinách sólového bruslení žactva je povolen maximální počet osmi (8)
bruslařů v jedné rozjížďkové skupině.
• Za prvky předvedené ve druhé polovině krátkého programu / volné jízdy není udělován bonus.
• Jestliže je předveden nějaký skok navíc / jsou předvedeny nějaké skoky navíc, nulovou hodnotu
bude mít pouze ten skok, který neodpovídá požadavkům. Skokům je připisována hodnota na základě
pořadí, ve kterém byly předvedeny.

