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Pozměňující doplněk k pravidlu 551 (sólové & párové bruslení) a k pravidlu 638 
(tance na ledě) 

“Povolení opožděného startu nebo znovuzahájení programu 

1. Pokud není v pořádku tempo hudby nebo její kvalita, soutěžící smí předvést 
program znovu od počátku za předpokladu, že byl/a o problému informován/a 
vrchní rozhodčí nejpozději 30 vteřin po zahájení programu. 

2.  Jestliže dojde k přerušení hudebního doprovodu nebo hudba přestane hrát nebo 
dojde k situaci narušující program, která není spojena se závodníkem/závodnicí 
nebo jeho/jejím výzbrojí nebo výstrojí (problémy s osvětlením, ledem apod.), 
soutěžící musí na signál vrchního rozhodčího / vrchní rozhodčí přestat předvádět 
program. Soutěžící bude pokračovat od místa přerušení okamžitě poté, kdy bude 
problém odstraněn. Jestliže však přerušení trvá déle než deset minut, nastoupí 
soutěžící k druhé rozjížďce podle pravidla 549, par. 2 [v případě pravidla 638 viz 
pravidl0 636, para 2].

3. Jestliže se soutěžící během předvádění programu zraní nebo se objeví závady 
vztahující se k jeho/její osobě nebo vybavení (např. zdravotní problémy, nečekané 
poškození oblečení nebo výzbroje) ohrožující bruslení, soutěžící musí přestat 
předvádět  program. Pokud tak neučiní sám/sama, vrchní rozhodčí mu/jí k tomu 
dá pokyn akustickým signálem.

Soutěžící bude/budou okamžitě pokračovat od místa přerušení, pokud je možno 
závadu bez prodlení odstranit.

a) Pokud lze problém odstranit bez prodlení a soutěžící bude následně pokračovat 
v předvádění programu, aniž by nahlásil/a problém vrchní/mu rozhodčí/mu, 
vrchní rozhodčí uplatní srážku za přerušení programu podle pravidla 353, para 
1.m) (ii) [v případě pravidla 638 viz pravidlo 353, para 1.n) (ii)] v závislosti na 
délce přerušení. Uvedený časový úsek se měří od okamžiku, kdy soutěžící 
přeruší program nebo kdy je program přerušen vrchním rozhodčím / vrchní 
rozhodčí (podle toho, co nastane dříve).

     Jestliže bruslař/ka nezačne znovu předvádět svůj program během povoleného 
časového úseku čtyřiceti (40) sekund, musí odstoupit ze soutěže;

Pokud toto možné není, vrchní rozhodčí povolí bruslaři/bruslařce časový úsek o 
délce tří (3) minut, během kterého se dotyčný/dotyčná připraví na to, aby 
pokračoval/a od místa přerušení programu. Uvedený časový úsek se měří od 
okamžiku, kdy soutěžící přeruší program nebo kdy je program přerušen vrchním 
rozhodčím / vrchní rozhodčí (podle toho, co nastane dříve). 

b) Jestliže nelze problém okamžitě odstranit a soutěžící tuto skutečnost nahlásí 
vrchní/mu rozhodčí/mu během čtyřiceti (40) sekund, vrchní rozhodčí povolí 
soutěžící/mu časový interval dalších až tří (3) minut na to, aby mohl/a znovu 
začít předvádět program. Tento dodatečný časový úsek začíná v okamžiku, kdy 
soutěžící ohlásí problém vrchní/mu rozhodčí/mu. Vrchní rozhodčí udělí za 
přerušení celkovou srážku  5.0 bodů.
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Pokud soutěžící neohlásí problém vrchní/mu rozhodčí/mu během čtyřiceti (40) 
sekund nebo nezahájí znovu předvádění svého programu během časového úseku 
dalších tří (3) minut, znamená to odstoupení soutěžícího/soutěžící/soutěžících ze 
soutěže.  
Vrchní rozhodčí nejprve rozhodne a po konzultaci s technickým kontrolorem 
určí, kde došlo k přerušení. Jestliže technický sbor rozhodne, že k přerušení 
došlo při zahájení prvku nebo během jeho předvádění, technický sbor nahlásí 
daný prvek podle obvyklých principů a technický kontrolor bude informovat 
vrchní/ho rozhodčí/ho o rozhodnutích technického sboru. O místu, od kterého 
musí soutěžící pokračovat v předvádění svého programu, rozhodne budou 
vrchním rozhodčím informování soutěžící, rozhodčí a technický sbor: je to buď 
bod, ve kterém došlo k přerušení, nebo, když technický sbor rozhodl, že 
k přerušení došlo při zahájení prvku nebo během jeho předvádění, bod okamžitě 
následující po tomto prvku. 

4.  Pokud se soutěžící startující první po rozjížďce během rozjížďky zraní nebo se v 
této době objeví závady na jeho/její výzbroji nebo výstroji ohrožující výkon a doba 
zbývající do nastoupení na start není dost dlouhá na to, aby mohlo dojít k vyřešení 
problému, vrchní rozhodčí povolí tomuto soutěžícímu / této soutěžící časový úsek 
dalších až tří (3) minut před tím, než je vyzván/a k nastoupení na start. 

5.  Jestliže se během doby začínající okamžikem, kdy soutěžící vstoupí na led, a 
končící okamžikem, kdy je vyzván/a k nastoupení na start, soutěžící zraní nebo se 
v této době objeví závady na jeho/její výzbroji nebo výstroji ohrožující výkon a 
doba zbývající do nastoupení na start není dost dlouhá na to, aby mohlo dojít k 
vyřešení problému, vrchní rozhodčí povolí tomuto soutěžícímu / této soutěžící 
časový úsek dalších až tří (3) minut před tím, než je vyzván/a k nastoupení na 
start. 

6.  V souvislosti se závadami vztahujícími se k  osobě soutěžící/ho nebo jejímu/jeho 
vybavení podle výše uvedeného para 3.b) je povolena pouze jedna možnost zahájit 
předvádění programu znovu. V případě druhého přerušení programu spojeného s 
osobou závodníka/závodnice nebo s jeho/její výstrojí nebo výzbrojí podle výše 
uvedeného para 3.b) bude následkem odstoupení soutěžící/ho ze soutěže.

7.   Jestliže soutěžící není schopen dokončit program, nejsou mu/jí udělovány známky 
a následkem bude jeho/její odstoupení ze soutěže.“


