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Communication No.1819 
 

SYNCHRONIZOVANÉ BRUSLENÍ 

 
Tento Communication nahrazuje ISU Communication 1759  

(Přílohy D, E, F) 

 

Zahrnuje specifikace a podrobnosti hlášení prvků dle technických poţadavků pro sezónu 2013/14 

 

 

 

 

Příloha A – Specifikace hlášení prvků, přídavných doplňkových charakteristik, zvláštních doplňkových charakteristik a 

doplňkových charakteristik  

Příloha B – Prvky v synchronizovaném bruslení  

Příloha C – Hodnotová škála prvků synchronizovaného bruslení  

 

 

 

 

 

 

Oprava v Comm. 1798: 

 
Strana 12 – Změna rotace o 360°: Klička NENÍ povolena 

 

Strana 15 – Rotace o 360°: Klička NENÍ povolena 
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SPECIFIKACE HLÁŠENÍ PRVKŮ, PŘÍDAVNÝCH DOPLŇKOVÝCH 

CHARAKTERISTIK, ZVLÁŠTNÍCH DOPLŇKOVÝCH CHARAKTERISTIK A 

DOPLŇKOVÝCH CHARAKTERISTIK 

(Příloha A) 

 

Úplný seznam hlášení jednotlivých prvků je k dispozici na ISU stránkách v revidované verzi „Summary of Calls“ pro krátký program 

a volnou jízdu pro sezónu 2013/2014 

ISU Comm. 1798 spolu s tímto dokumentem popisuje předepsané požadavky potřebné pro nahlášení dané úrovně a bude se od nyní 

používat. V některých případech byly dříve předepsané požadavky vymazány a pokud nejsou zmíněny ani ve výše uvedených 

Communicationech ani v pravidlech, nebudou již nadále brány v potaz. 

 

OBECNĚ KE VŠEM PRVKŮM A DOPLŇKOVÝM CHARAKTERISTIKÁM 

Každý prvek a doplňková charakteristika má nyní úroveň BASE, tj. ZÁKLADNÍ, která určuje že v prvku/doplňkové charakteristice 

nebylo dosaženo požadavků pro úroveň 1 – 4, ale bylo dosaženo základních požadavků pro nahlášení prvku/doplňkové charakteristiky 

(s výjimkou pi a fm) 

- pokud nejsou splněny specifikace a/nebo nejsou splněny základní požadavky pro pokrytí ledové plochy v jakémkoli prvku bude daný 

prvek nahlášen bez úrovně „no level“ 

- pokud nejsou splněny specifikace a/nebo nejsou splněny základní požadavky pro doplňkové charakteristiky pi a fm (úroveň 1, 2 

nebo 3) bude nahlášena  úroveň „base“ - základní pokud se o  fm nebo pi pokusí 

 

POŢADAVKY NA POKRYTÍ LEDOVÉ PLOCHY U PRVKŮ 

Minimální pokrytí ledové plochy 

- některé prvky (blok, kruh, řada, NHE a větrník) musí splnit požadavky na minimální pokrytí ledové plochy 

 - pokud není splněno pokrytí ledové plochy; nahlášen bude prvek bez úrovně 

- NHE bude nahlášen pokud blok pokryje minimálně ½ ledové plochy, i když NHE nezačne a/nebo neskončí poblíž krátké 

strany mantinelu  

  - DED1 (NAR) bude nahlášena; pokud NHE nezačne a/nebo neskončí poblíž opačné krátké strany mantinelu 

- NHE může pokračovat (např. jízdou zpět/vrácením se) po dosažení opačné krátké strany mantinelu. Jakákoli 

doplňková a přídavné doplňkové charakteristiky budou započítány, ale NHE musí skončit poblíž opačné krátké 

strany mantinelu před tím, než se daná konfigurace rozpustí 

- NHE musí začít a skončit poblíž krátké strany mantinelu než ve středu ledu 

Maximální pokrytí ledové plochy 

- nejsou předepsána žádná omezení pro pokrytí ledové plochy v žádném prvku (výjimky viz níže) 

- řada (interaktivní a pivotující řady): pokud řady v jakémkoli bodu budou mít větší vzdálenost než dva (2) metry nebude toto 

kritérium započítáno do požadované úrovně a prvek řada bude nahlášen podle počtu správně provedených kritérií 

- prolínání (úhlové prolínání): úroveň bude snížena o jeden stupeň pokud bude koridor mezi dvěma  (2) řadami více než 2.5 

metru jakmile se začnou vedoucí bruslaři z každé řady překrývat 

 

PŘECHODY (krátký program) 

Nejsou žádná omezení ohledně využití ledové plochy během přechodů v krátkém programu. Ale, nejsou povoleny žádné prvky navíc 
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v krátkém programu, tj. přechod nesmí splnit žádné předepsané specifikace pro hlášení prvků a základní požadavky žádného prvku 

(Kreativní prvek nebo choreografický prvek v průběhu přechodu nebude počítán do žádné specifikace pro hlášení prvku a základních 

požadavků pro žádný prvek) 

Příklad 1: Tým provádí větrník, následovaný přechodem ve formaci blok, kterou pokryje více než ½ délky ledové plochy (nebo 

odpovídající vzdálenost). Tento blok je také první konfigurací, která je využita v dalším prvku, pohyby po ploše, a proto je povoleno 

pokrýt více než ½ délky ledové plochy bez jakékoli penalizace 

 

Příklad 2: Tým provádí větrník, následovaný přechodem ve formaci blok, kterou pokryje více než ½ délky ledové plochy (nebo 

odpovídající vzdálenost). Další prvek týmu je prolínání „whip“. Blok je v tomto případě prvkem navíc a týmu bude udělena srážka 

DED 3 

Párové typy pohybů, kdy jeden (1) bruslař se pohybuje podél a/nebo okolo svého partnera nebude považován za prolínání. 

 

Prvek pohyb volné jízdy (ME): bruslaři se mohou prolnout pouze během fm 

- přechody, které splní požadavky některého z prvků, včetně prolínání (všichni bruslaři se prolnou) do a z prvku pohyb volné 

jízdy ( nebo předepsaného prvku), nejsou povoleny a budou považovány za prvek navíc (bude udělena srážka DED 3 

z celkového skóre) 

 - během prvku pohyby po ploše se mohou bruslaři prolnout během „fm“ a během přechodů mezi „fm“ 

 

AKROBATICKÉ ZVEDANÉ FIGURY (VOLNÁ JÍZDA) 

Definice akrobatické zvedané figury: 

Pohyb při kterém je bruslař držen buď pouze za nůž (e),chodidlo (a),  nohu (nohy), ruku (ruce) a točen 

Vyjasnění: Pravidlo se váže pouze na pohyb kdy je bruslař držen buď pouze  za nůž(e) NEBO nohu (nohy) NEBO ruku (ruce) a točen 

dokola – takový pohyb je nepovolený 

Držení za nohu (y) A ruku (ruce) zároveň a točení dokola je povoleno 

 

ZVEDANÉ FIGURY & PŘEMETY (VOLNÁ JÍZDA) 

Motýlek, druh pohybu, provedený jedním (1) bruslařem s asistencí druhého bruslaře spadá do definice přemetu. Tento typ pohybu 

bude počítán jako jeden (1) přemet. 

Stejný přemet /zvedaná figura provedená za využití synkop v choreografii jsou povoleny, pokud navazují jeden na druhý s malou nebo 

žádnou pauzou mezi a budou počítány jako (1) jeden přemet / zvedaná figura. 

Různé přemety ú zvedané figury provedené ve stejnou dobu budou počítány jako jeden (1) přemet ú zvedaná figura. 

Dva (2) odlišné přemety ú zvedané figury provedené za využití synkop v choreografii budou počítány jako dva (2) přemety/ zvedané 

figury. 

 

VYVYŠOVÁNÍ – HIGHLIGHTING (KRÁTKÝ PROGRAM A VOLNÁ JÍZDA) 

Definice „vyvyšování“:  

Výraz, který se používá pokud bruslař (i) provádějí pohyb, který je rozdílný od zbytku týmu. Pohyby vyvyšování jsou povoleny 

v kreativním prvku a během přechodů ve volné jízdě. 

Vyjasnění: Pravidlo se vztahuje na jednoho (1) bruslaře nebo jeden (1) pár , který se oddělí od týmu z důvodu provedení odlišných 

pohybů od zbytku týmu a neupozorňuje na individuální bruslaře provádějící choreografické pohyby když jsou společně se zbytkem 

týmu. 
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TVARY PRVKŮ 

 Prvky, které mají předepsán specifický tvar nebudou nahlášeny, pokud budou provedeny s nesprávným počtem řad a / nebo 

v nesprávném tvaru 

 -Příklad: NHE bez nahlášení úrovně; pokud je proveden v kruhové konfiguraci v sezóně 2013-2014 

Prvek s požadovaným specifickým počtem bruslařů v konfiguraci bude nahlášen + DED3, pokud je proveden ve správné konfiguraci 

ale s nesprávným počtem bruslařů 

 - Příklad: NHE je nahlášen + DED 3; pokud je v některé ze čtyř (4) nesprávný počet bruslařů 

Prolínání v krátkém programu: Prvku nebude udělena hodnota + DED 3 pokud je předepsané prolínání provedeno v nesprávném tvaru 

 

PÁDY 

Za každý pád jednoho (1) bruslaře obdrží tým DED (-1.0), pokud upadnou dva (2) nebo více bruslařů ve sejnou dobu DED (-2.0) bude 

udělena za tento pád 

- týmu bude udělena srážka DED pouze za pád v případě pádu jednoho (1) nebo více bruslařů, prvek/doplňková 

charakteristika nebudou penalizovány technickým panelem 

- bruslaři, kteří jsou ovlivněni pádem (pády) a nejsou schopni předvést obrat(y), pi, fm/fe atd., nezpůsobí, že prvek/doplňková  

charakteristika nebude ponížena 

- jediný prvek  u kterého pád může ovlivnit úroveň prvku je GL (skupinová zvedaná figura). V prvku GL jsou počítány pro 

úroveň pouze správně provedené skupinové zvedané figury 

 

PŘÍDAVNÉ DOPLŇKOVÉ CHARAKTERISTIKY (VARIACE) 

POŢADAVKY NA POKRYTÍ LEDOVÉ PLOCHY 

 

Všechny přídavné doplňkové charakteristiky musí splnit minimální pokrytí ledové plochy/požadavky na rotování/ pivotování/tvar. 

Pokud není pokrytí ledové plochy/ požadavky na rotování/ pivotování splněny, přídavné doplňkové charakteristiky nebudou na úroveň 

započítány.  

- Vztahuje se na: pivotování (blok, řada);  délka a rotace sunutí (kruh, větrník) 

- pokrytí ledové plochy během pivotování (blok,řada) se odrazí  v GOE 

 

PIVOTOVÁNÍ  - ZÁKLADNÍ POŢADAVKY (BLOK; ŘADA) 

Definice pivotování: 

Plynulá akce, kdy prvek jako řada nebo blok, se obrací/ rotuje okolo bodu. Bod pivotování se může změnit z jednoho konce řady na 

druhý konec. 

- během všech částí pivotování (včetně změny bodu pivotování)  musí prvek neustále postupovat přes a/nebo po ledové ploše 

 - pokud jedna (1) nebo více řad nepostupuje plynule přes anebo po ledové ploše (jakákoli část řady se zastaví) úroveň prvku 

bude snížena o jeden stupeň 

- bruslař (i) nemají povoleno zkřížit si svou vlastní stopu během změny bodu pivotování 

 - pokud bruslař (i) zkříží svou vlastní starou stopu během změny bodu pivotování; změna bodu pivotování nebude započítána 

do úrovně prvku  

- úroveň prvku  bude nahlášena  podle správně provedených kritérií 

- pivotování musí být provedeno s pivotující akcí 

 - pivotující akce je definována jako: silný pohyb řad  během pivotování kde je možné vidět napětí v řadách 
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- pokud je pivotování přerušeno na dvě (2) sekundy nebo více; pivotování bude považováno jako ukončené 

- pokrytí ledové plochy, pivotující akce, plynulost a rychlost pivotování bude hodnoceno v GOE 

 

PIVOTOVÁNÍ (BLOK) 

Předepsaný počet obratů musí být prov eden správně, aby byla variace započítána 

Úroveň 3 (ii) pivotování: změna hrany je povolena mezi každým obratem v sérii 

Úroveň 3 (i) a úroveň 4 pivotování: žádná změna hrany mezi obraty v sérii není povolena 

 - výjezdová hrana jednoho obratu musí být zároveň nájezdovou hranou následujícího obratu atd. 

- Úroveň 4: série čtyř (4) obratů provedená bez změny hrany mezi obraty: pokud je jeden (1) obrat nesprávně 

proveden více než ¼ týmu nebo více; bude započítána série 3 obratů 

 - Úroveň 3 (ii): série čtyř (4) obratů provedená se změnou hrany mezi obraty: pokud je jeden (1) obrat nesprávně 

proveden více než ¼ týmu nebo více; bude započítáno pivotování se dvěma (2) obraty  

- Úroveň 3 (ii) nebo úroveň 4: série čtyř (4) obratů provedená se změnou nebo bez změny hrany mezi obraty: pokud 

jsou dva (2) obraty nesprávně provedeny více než ¼ týmu nebo více; bude započítáno pivotování se dvěma (2) 

obraty 

- Úroveň 3 (i): série tří (3) obratů provedena bez změny hrany mezi obraty: pokud je jeden (1) obrat nesprávně 

proveden více než ¼ týmu nebo více; bude započítáno pivotování se dvěma (2) obraty  

 

PIVOTOVÁNÍ (ŘADA)  

Pivotování musí být provedeno za využití obrat a spojovacích kroků 

 - minimálně dva (2) obraty musí být zahrnuty pro dosažení vyšší úrovně než úrovně 1 

 - není předepsán, aby obraty byly provedeny na správných hranách, ale musí být provedeny na jedné (1) noze 

 - rozmanitost a kvalita obratů a spojovacích kroků bude hodnocena v GOE 

 

VARIACE – INTERAKCE A PIVOTOVÁNÍ 

V závislosti na počtu splněných kritérií úroveň bude nahlášena následovně: 

Úroveň 2: jedno (1) kritérium (+ minimální pivotování o 180°) 

Úroveň 3: dvě (2) kritéria (+ minimální pivotování o 180°) 

Úroveň 4: tři (3) kritéria (+ minimální pivotování o 360°) 

Kritéria nebudou splněna pokud: 

 - úhel 90°(+/-10°) není držen během celé variace 

 - pivotující bod se nezměnil konec nejméně dvakrát v každé řadě 

 - řady, kdykoli v průběhu provádění variace, jsou od sebe vzdáleny více než dva (2) metry 

 

ZMĚNA KONFIGURACE  

Změna konfigurace již není nadále variací (s výjimkou juniorské a seniorské volné jízdy – větrník), ale i nadále může být do 

jakéhokoli prvku zařazena. Může být provedena jakýmkoli způsobem 

 - pokud ¼ týmu nebo více provedou změnu konfigurace na místě; varianta nebude započítána do větrníku (juniorská a 

seniorská volná jízda) 
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ZMĚNA SMĚRU OTÁČENÍ  

Změna konfigurace již není nadále variací (s výjimkou juniorské a seniorské volné jízdy – větrník), ale i nadále může být  zařazena do 

kruhu nebo větrníku. 

- může být provedena jakýmkoli způsobem 

Krátký program: 

 - změna směru otáčení je předepsána ve dvouramenném větrníku 

 - pokud není změna směru otáčení zařazena bude udělena srážka DED 1 

  - nejsou omezení na provedení změny směru otáčení , ale plynulost bude hodnocena v GOE 

 - tvar 2-ramenného větrníku musí být rozeznatelný jak před tak po změně směru otáčení (délka rotace není předepsána, ale 

musí týt rozeznatelná) 

 

Juniorská a seniorská volná jízda: 

 - změna směru otáčení a změna konfigurace mohou být provedeny současně 

 - změna směru otáčení a změna pozice mohou být provedeny ve současně 

 - není předepsáno o kolik se má prvek otočit před nebo po změně směru otáčení 

 - pokud ¼ týmu nebo více je na místě během provádění změny směru otáčení; variace nebude  pro větrník započítána  

 

SUNUTÍ (KRUH, VĚTRNÍK) 

Úroveň prvku bude nahlášena dle splněných kritérií (délka sunutí ve správném tvaru, se správnou délkou rotace atd.) 

Sunutí musí být provedeno za využití obratů a spojovacích prvků 

 - minimálně dva (2) obraty musí být zahrnuty, aby bylo dosaženo vyšší úrovně než úrovně 1 

 - není požadováno, že obraty musí být provedeny na správné hraně, ale musí být provedeny na jedné (1) noze 

 - rozmanitost a kvalita obratů a spojovacích kroků bude hodnocena v GOE 

Sunutí nebude započítáno pokud ¼ týmu nebo více udělá jakýkoli typ chyby (stejnou nebo odlišnou) – uvedené níže – buď ve stejnou 

dobu nebo v odlišnou dobu během sunutí 

Chyby sunutí: 

 - použití odlišných spojovacích kroků/obratů nebo směru jízdy 

 - spojovací kroky/přešlapy/obraty, které jsou prováděny odpichem namísto celou hranou 

 - našlapování převážně do středu kruhu (nebo ven, v závislosti na pozici)  

Kruh: Všichni bruslaři musí jet plynule a dobře klouzat, po celou dobu, co nakračují do správného směru 

Větrník: Bruslaři musí po celou dobu nakračovat do správného směru 

 

Délka sunutí: (více neţ 5m nebo více neţ 10m) 

- délka sunutí bude  měřena za využití centrálního bodu prvku, kdy sunutí začne a skončí závisí na tom kdy je sunutí ukončeno nebo 

tvar prvku je změněn 

 - sunutí bude považováno za ukončené pokud sunutí nebude znatelné nejméně dvě (2) sekundy 

 - plynulost a rychlost sunutí bude hodnoceno v GOE 

 - pokud se tým správně sune nejméně 5m včetně dvou (2) obratů; nahlášena bude úroveň 2, nezávisle na tom pokud 

v nějakém jiném bodě udělá ¼ týmu nebo více chybu v sunutí 
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Předepsané otáčení o 360° 

 - předepsané otočení kruhu / větrníku musí být provedeno během sunutí prvku 

- každý bruslař musí pokrýt předepsané otočení v jednom (1) směru otáčení (oba směry otáčení jsou povoleny použít, 

ovšem každý jednotlivý bruslař nemůže změnit směr jízdy z jednoho (1) směru do druhého v průběhu sunutí) 

- stupeň otočení bude počítán od momentu kdy začne sunutí a bude zastaveno, kdy sunutí skončí 

 

Změna pozice kaţdého ramene (větrník) 

 - pokud se otáčení větrníků zastaví na dvě (2) sekundy nebo více zvláštní doplňková charakteristika nebude počítána 

- provádět změnu konfigurace a změnu pozice není povoleno provádět současně, v takovém případě bud započítána pouze 

změna konfigurace (juniorská a seniorská volná jízda) 

- změna pozice se vztahuje k  rameni jako celku a ne k individuálním bruslařům 

- pokud je využit větrník kde v některém rameni je lichý počet bruslařů (např. 3,5 nebo 7); bude změna pozice stále 

počítána 

 

PŘÍPRAVA A PŘÍBLÍŢENÍ SE ZÁDY (PROLÍNÁNÍ) 

- do okamžiku než se bruslaři začnou točit musí zůstat v jakémkoli typu držení (s výjimkou „bez držení“) 

- pokud jsou během přípravné fáze dvě (2) nebo více míst  bez držení a/nebo během fáze přiblížení (před první rotací bodu 

prolínání); úroveň bude ponížena o jeden (1) stupeň 

- pokud jsou rotace prováděny během fáze přiblížení, tyto rotace neovlivní výši úrovně prolínání pokud rotace začínají vzad a 

mají plynulé otáčení (končící vzad) 

  - bruslaři musí být v držení pokud překládají nebo provádí nerotační spojovací kroky před rotacemi počítanými do pi 

- obraty (včetně mohawku a trojky) nebo jakékoli spojovací kroky, které rotují o 180° provedeny bez puštění držení 

během fáze přiblížení nebudou mít vliv na jakékoli snížení 

- pokud ¼ týmu nebo více provede jakoukoli rotaci(e) vpřed během fáze přiblížení, i přes to, že jedna 360° rotace  vzad je 

správně provedena; úroveň bude snížena o jeden (1) stupeň 

- pokud ¼ týmu nebo více provede jakoukoli rotaci vpřed během fáze přiblížení pouze jako chybu při provádění 360° rotace 

vzad (variace viz. níže); variace nebude započítána a úroveň bude snížena o jeden (1) stupeň 

- pokud ¼ týmu nebo více provádí rotaci vzad, která skončí vpřed; úroveň bude nahlášena o jeden (1) stupeň nižší 

 

JEDNA (1) ROTACE VZAD O 360° (ukončená ve fázi přiblížení před rotací započítanou do pi) 

- rotace musí začít a skončit vzad 

 - pokud ¼ týmu nebo více bruslařů začne rotaci vpřed nebo ukončí rotaci vpřed; variace nebude počítána 

- jeden (1) rychlý krok vzad je povolen pro změnu směru otáčení buď pro jinou rotaci vzad nebo rotaci vzad do pi (s 

výjimkou prolínání „whip“ – viz Comm 1798 příloha A) 

- pokud je proveden více než jeden (1) rychlý krok vzad, variace nebude započítána 

- pokud se některý z bruslařů zapojí před samotnou rotaci pi, variace nebude počítána 

- více než jedna (1) rotace vzad o 360°(ukončená během fáze přiblížení před rotací do pi) je povoleno 
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Rotace vzad o 360°musí být plynulá: 

- může být provedena v jakékoli rychlosti a bude započítána technickým panelem pro příslušnou úroveň, ale bude hodnocena 

z hlediska rychlosti provedení rotace rozhodčími v GOE 

- pokud je mezi rotacemi pauza, která pomáhá bruslařům najít si své místo během prolínání: rotace vzad nebude započtena 

Rotace vzad o 360°a rotace pro bod prolínání musí být provedeny jako dvě (2) oddělené rotace; pokud je provedena pouze jedna 

dvojitá rotace nebo více; bude tato rotace započítána do úrovně pi 

 

PRVEK ZVEDANÁ SKUPINOVÁ FIGURA (GL) 

Každá zvedaná figura bude hodnocena samostatně 

- pokud jeden (1) bruslař nejede nebo neklouže během všech částí zvedané figury bude udělena částka DED1 za každou 

zvedanou figuru, kde jeden (1) bruslař udělá tuto chybu 

- pokud dva (2) bruslaři nebruslí/nekloužou během všech částí zvedané figury – tato zvedaná figura nebude počítána 

- pokud všichni bruslaři v jedné (1) zvedané figuře nesplní základní požadavky na otočení, pro danou úroveň, tato zvedaná 

figura nebude započítána do dané úrovně 

- pokud zvedaný bruslař v jedné zvedané figuře nedokončí variaci správně, nebude tato zvedaná figura započítána do 

požadované úrovně 

- úroveň bude nahlášena dle splněných požadavků (nezávisle na zařazené úrovni) 

Bez ohledu na to jaká variace je provedena pro získání GL3 a  GL4, je nezbytné, aby byli zvedající bruslaři během předepsaného 

otáčení v jedné(1) řadě. Směr jízdy může být odlišný 

 - když nejsou zvedající bruslaři přibližně v jedné řadě během otáčení; nejvyšší nahlášená úroveň bude GL2 

- fáze nájezdu a výjezdu zvedané figury, je povoleno jakékoli postavení zvedajících bruslařů a neovlivní nahlášenou úroveň 

GL 

Přemetem nahoru A dolu ze zvedané figury 
 - přemetový nebo saltový pohyb musí jít přes obrácenou polohu těla (hlava dolu + nohy nahoru) 

 - horizontální rotace nesplní požadavky pro tuto variaci 

 - synkopické provedení přemetu nahoru do zvedané figury NENÍ povoleno 

 - synkopické provedení přemetu dolu ze zvedané figury je povoleno 

 

Změna pozice zvedaného bruslaře (všechny úrovně) 
  

- všechny části těla se musí otočit o 180°  bez ohledu na počáteční pozici 

- po provedení změny pozice s rotací o 180°, zvedaný bruslař může umístit své ruce a nohy kamkoli chce pro dotvoření 

estetické pozice. Pokud tato pozice ovlivní ukončení obratu v souvislosti s ramenem nebo bokem, nebude provedena žádná 

penalizace za změnu pozice 

- zvedaný bruslař se může otočit o více než o 180° a změna pozice bude započítána 

 

Změna pozice zvedaného bruslaře za rotace o 360° (úroveň 3 a úroveň 4) 
- kompletní změna pozice zvedaného bruslaře (obrat o 180°) musí být provedena za předepsaného otáčení o 360° zvedajícími 

bruslaři 

  - zvedaná figura se může otočit o více než 360° pro to aby zvedaný bruslař dokončil změnu pozice, ale zvedající 

bruslaři musí i nadále zůstat přibližně v jedné (1) řadě během změny pozice 

 

 

Zbývající bruslaři v prvku skupinová zvedaná figura 
 - zbývající bruslaři nesmí zastavit nebo být statičtí 

- pokud zbývající bruslaři provádí skupinovou zvedanou figuru (stejnou nebo odlišnou) a  udělají nějakou chybu (např. jeden 

(1) bruslař zastaví při výjezdu ze zvedané figury; úroveň GL bude nahlášena + DED1 za stojícího bruslaře 

 - pokud zbývající bruslaři provádí fe: 

Například: jeden (1) bruslař provádí piruetu  + tři (3) bruslaři provádí skoky (stejné nebo odlišné) – je to povoleno bez srážky 

za „vyvyšování“ (highliting). 
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ZMĚNA OSY (NHE) 

- tým musí jet ve směru nové osy, tak aby byla toto nová osa jednoznačně rozeznatelná 

- pokud tým provede krok pro to aby se změnil z jednoho oblouku do druhého podél stejné osy, není to započítáno jako změna osy 

 

VÝMĚNA MÍSTA BRUSLAŘI/ŘADOU SJINÝMI BRUSLAŘI/ŘADOU 

Tato variace může být provedena jakýmkoli způsobem. Musí být podporována kreativita. 

Například: 

 - pokud jedna (1) řada projede tři (3) zbylé řady; variace je počítána 

 - pokud jedna (1) řada jede okolo zbylých tří (3) řad; variace je počítána 

 

POHYBY TĚLA (NHE) 

Osa těla se musí viditelně vychýlit z vertikální pozice a musí být tento pohyb jednoznačně rozpoznatelný s vlivem na rovnováhu na 

hraně 

 - pokud je splněno pouze jedno (1) kritérium ¼ týmu nebo více  (např. osa těla se vychýlí z vertikální pozice, ale tento pohyb 

neovlivnil rovnováhu na hraně); pohyb těla nebude započítán do úrovně NHE 

 

ZVLÁŠTNÍ DOPLŇKOVÉ CHARAKTERISTIKY (NHE) 

Pro úroveň 3 a 4 musí být zařazeny dvě (2 různé zvláštní doplňkové charakteristiky ze stejné skupiny (i) nebo (ii) 

- zahrnuje dvě (2) různé zvláštní doplňkové charakteristiky ve stejnou dobu (½  týmu provádí poskok a druhá ½ týmu provádí 

špičkové kroky), bude počítáno jako jedna (1) zvláštní doplňková charakteristika ze skupiny ii) 

- žádná prováděná zvláštní doplňková charakteristika nemůže být opakována, aby byla započítána jako druhá 

zvláštní doplňková charakteristika z této skupiny 

  Například: 

  - rotační špičkové kroky jsou považovány za odlišné špičkové kroky od těch provedených bez točení 

  - váha vpřed je považována za odlišnou od váhy vzad 

 

PRVEK POHYBY PO PLOŠE 

- alespoň tři (3) bruslaři musí provádět stejné fm 

 - pokud stejné fm neprovádí alespoň tři (3) bruslaři; nahlášeno bude fm „základní“ (base) 

 

NEJMÉŇĚ DVĚ (2) ODLIŠNÁ „fm“ VE STEJNOU DOBU BĚHEM JEDNOHO (1) ZE DVOU PŘEDEPSANÝCH „fm“ 

- variace nebude započítána pokud jsou opakovány stejná fm v prvku MF 

- musí být provedena nejméně dvě (2) odlišná fm ve stejnou dobu (viz. dodatečné požadavky níže) 

 

VŠECHNY „fm“ Z PŘÍSLUŠNÝCH ÚROVNÍ 

- variace nebude započítána pokud je fm nahlášeno jako fm „base“ 

- MF3 a MF4: všechny fm musí být provedeny z úrovně fm3 a pozice musí být provedena správně 

- MF2 může být nahlášeno jako nejvyšší úroveň pokud nejsou všechna fm prováděna z úrovně fm3 a ve správné pozici 
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VŠICHNI BRUSLAŘI PROVEDOU ZMĚNU POZICE BĚHEM JEDNOHO (1) fm NA JEDNÉ NOZE (MF) 

Změna pozice nebude počítána: 

 - pokud bruslaři nejsou postaveni na své vlastní stopě jak před tak po změně pozice 

 - pokud jsou dvě (2) nebo více míst bez držení buď před nebo po změně pozice (minimálně čtyři (4) bruslaři v každé řadě) 

 

PRVEK BSS /CSS 

Prvek kroková pasáž musí být dokončena a nejméně splnit požadavky pro úroveň „base“, aby byla nahlášena 

 - všechny kroky a obraty musí být zajety v jasných, rozeznatelných hranách a obloucích 

- obrat(y) s chybou (stejnou nebo odlišnou) provedený ¼ týmu nebo více  nebude započítán pro úroveň 

Viditelné chyby:  

 - nájezd nebo výjezd z obratu na dvou nohách 

- obrat provedený na místě 

- skočený obrat 

- nájezd a/nebo výjezd  z obratu je proveden na rovině (plochý) 

- obraty které nejsou provedeny ve správné nájezdové a výjezdové hraně 

- obrat není zařazen (ne z důvodu pádu) 

 

Pokud jsou požadavky na úroveň splněny musí být využity pro nahlášení příslušné úrovně krokové pasáže, bez ohledu na počet špatně 

provedených obratů 

- obraty, které jsou dřené (za užití zoubků) jsou stále technickým panelem započítány pro příslušnou úroveň, ale provedení by 

se mělo zhodnotit v GOE u rozhodčích 

Změna rotace o 360°a série obratů na jedné noze (provedené najednou) 

-  pokud je proveden jeden (1) obrat s viditelnou chybou ¼ týmu nebo více bude úroveň snížena o jeden (1) stupeň nezávisle 

na tom, který z obratů byl nesprávně proveden 

- pokud jsou provedeny dva (2) obraty s viditelnou chybou ¼ týmu nebo více bude úroveň snížena o dva (2) stupně nezávisle 

na tom, který z obratů byl nesprávně proveden 

 - úroveň bude ponížena až do „no value“ 

 

Kličky nejsou povoleny ve změně rotace o 360°nebo série obratů 

Zrcadlový efekt je během krokové pasáže povolen a obraty provedené v zrcadlovém efektu nebudou počítány do krokové pasáže. 

BSS/CSS nemůže navazovat na prvek blok / kruh 

 - pokud je kroková pasáž provedena jako součást prvku blok/kruh; kroková pasáž není nahlášena (no value) 

 

 

DOPLŇKOVÉ CHARAKTERISTIKY  

KROKOVÁ PASÁŢ (NHE) 

Kroková pasáž musí být dokončena a nejméně splnit požadavky pro úroveň „base“, aby byla nahlášena 

 - všechny kroky a obraty musí být zajety v jasných, rozeznatelných hranách a obloucích 

 - obrat(y) s chybou (stejnou nebo odlišnou) provedený ¼ týmu nebo více  nebude započítán pro úroveň 

Viditelné chyby:  
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 - nájezd nebo výjezd z obratu na dvou nohách 

- obrat provedený na místě 

- skočený obrat 

- nájezd a/nebo výjezd  z obratu je proveden na rovině (plochý) 

- obraty které nejsou provedeny ve správné nájezdové a výjezdové hraně 

- obrat není zařazen (ne z důvodu pádu) 

Pokud jsou požadavky na úroveň splněny musí být využity pro nahlášení příslušné úrovně krokové pasáže, bez ohledu na počet špatně 

provedených obratů 

- obraty, které jsou dřené (za užití zoubků) jsou stále technickým panelem započítány pro příslušnou úroveň, ale provedení by 

se mělo zhodnotit v GOE u rozhodčích 

Zrcadlový efekt je během krokové pasáže povolen a obraty provedené v zrcadlovém efektu nebudou počítány do krokové pasáže. 

 

Série/kombinace obtíţných obratů 

Jedna (1) nebo dvě (2) série / kombinace obtížných obratů: skládá je ze dvou (2) nebo tří (3) obtížných obratů (v závislosti na úrovni) 

provedených na jedné (1) noze (na každé noze pokud jsou prováděny dvě (2)série) 

 

Volná noha se nesmí dotknout mezi jednotlivými obraty nebo obraty nebudou počítány 

Pro dvě (2) série / kombinace obtížných obratů: 

 - opakování naprosto totožné série na opačné noze není  povoleno 

- stejný obrat může být použit, ale musí být použity buď v jiné pořadí nebo začít na jiné hraně nebo v jiném směru jízdy než 

první série 

- kličky nejsou povoleny 

- pokud je proveden jeden (1) obrat s viditelnou chybou ¼ týmu nebo více bude úroveň snížena o jeden (1) stupeň nezávisle na tom, 

který z obratů byl nesprávně proveden 

- pokud jsou provedeny dva (2) obraty s viditelnou chybou ¼ týmu nebo více bude úroveň snížena o dva (2) stupně nezávisle na tom, 

který z obratů byl nesprávně proveden 

 

Rotace o 360° 

Směr otáčení při rotaci o 360°může být proveden v jakémkoli pořadí a bude započítán k počtu předepsaných variací k dané úrovni 

Například:  - dvě rotace o 360°po směru hodinových ručiček jedna po druhé budou počítány jako dvě (2) rotace o 360° 

  - dvojitý twizzle bude počítán jako dvě (2) rotace o 360°ve stejném směru 

  - klička nebude započítána jako rotace o 360° 

 

POHYBY VOLNÉ JÍZDY (MF a ME) 

Při změně ze směru po směru  hodinových ručiček do protisměru (nebo naopak) kroky navíc, obraty nebo spojovací kroky nejsou 

povoleny, povoleny nejsou jiné, než ty které umožní rychlou změnu směru pro následující fm3: 

 - vnější měsíc do obou směrů 

 - vnější Ina Bauer do obou směrů  

- kombinace vnější měsíc + vnější Ina Bauer: obě fm provedeny nejdříve buď po směru nebo proti směru hodinových ručiček 

a následně opačným směrem (bez zvláštních odrazů mezi); kombinace může začít buď Inou Bauer nebo měsícem 

(předepsány jsou minimálně dvě (2) sekundy v každé pozici) 
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Pokud nejsou fm ze stejné úrovně, bude nahlášena úroveň nižší a jakékoli srážky budou provedeny z této nižší úrovně 

 

Úroveň fm bude snížena o jeden (1) stupeň POKUD je provedena viditelná chyba (stejný typ) ¼ týmu a více bruslaři 

- viditelná chyba: nesprávná pozice v fm; fm není provedeno na viditelném/zřejmém oblouku/hraně po dobu minimálně tří (3) 

sekund; fm, které není drženo ve správné pozici po dobu minimálně tří (3) sekund; pokud je zvoleno fm ze změnou pozice 

nebo hrany, každá pozice a/nebo hrana musí být držena po dobu 2 sekund 

- ME (v krátkém programu): všichni bruslaři musí změnit hranu ve stejnou dobu; pokud ¼ týmu nebo více bruslařů změní 

hranu v jinou dobu – úroveň bude snížena o jeden stupeň 

 - každý typ viditelné chyby bude penalizován pouze jednou 

- úroveň fm bude snižována o jeden (1) stupeň až do úrovně base 

 

Čas bude započítán od okamžiku, kdy všichni bruslaři zaujmou pozici a hranu fm 

 - v případě že je použito „fm“ s různými časovými požadavky : fm musí začít a skončit přibližně ve stejnou dobu 

  - pokud fm nezačne a neskončí  přibližně ve stejnou dobu; nahlášeno bude fm + DED1 

  - pokud jsou fm provedeny zcela odlišně; nahlášeno je „fm base“ + variace nebudou započítány 

 

Fm které není zařazeno / provedeno (ne z důvodu pádu) 

 - jeden (1) bruslař neprovedl fm: nahlášeno je fm + DED1 

 - dva (2) bruslaři neprovedli fm: nahlášeno je fm o jeden (1) stupeň nižší 

 - tři (3) bruslaři neprovedli fm: nahlášeno je fm o jeden (1) stupeň nižší + DED1 

 - pokud ¼ týmu a více neprovede fm: nahlášena je úroveň „base“ 

 

Pokud je fm nahlášeno úrovně „base“ variace nejsou započítány 

Všechny předvedené fm během prvku pohyby po ploše musí být rozdílné (opakování fm není povoleno)  

 - jakýkoli fm ze seznamu uvedeného  v Comm. 1798 je považován za rozdílný než jiné fm ze seznamu 

 - hydroblading, vozíček, šourák a Charlotte již není dále fm ze seznamu  (neobdrží žádnou hodnotu) 

 

Vnější měsíc nebo Ina Bauer s jednou (1) nebo dvěma (2) změnami hrany: Tým musí udržet stejné fm po změně hrany. Kombinace 

není povolena. 

 

BOD PROLÍNÁNÍ 

Bod prolínání bude snížen o jeden (1) stupeň POKUD je v rotaci viditelná chyba (stejný typ) provedený ¼ týmu nebo více bruslaři až 

do fáze „piB“ 

- viditelné chyby: srážka, která ovlivní rotaci, zakopnutí, které ovlivní rotaci, pozastavení rotace, bruslaři ve stejné 

řadě provádí rotaci v opačném směru, rotace provedená na místě 

- každý typ chyby bude penalizován pouze jednou 

 - pokud rotace úrovně 3 skončí vpřed (během prolínání); nahlášena bude úroveň o stupeň nižší 

  - pokud jsou všichni bruslaři již po prolnutí je povoleno vyjet rotaci z pi3 vpřed bez postihu 

- použití přešlapů v jakékoli úrovni pi; nahlášena bude úroveň o stupeň nižší  

 

Rotace pi, které nejsou provedeny/zařazeny (ne z důvodů pádu, srážky či  zakopnutí) 
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 - rotace není provedena jedním (1) bruslařem; rotace je počítána + DED1 

 - rotace není provedena dvěma (2) bruslaři; pi je nahlášeno o jednu (1) úroveň nižší 

 - rotace není provedena třemi (3) bruslaři; pi je nahlášeno o jednu (1) úroveň nižší + DED1 

 - rotace není provedena ¼ týmu nebo více: nahlášeno je piB 

 

Pro „collapsing“ prolínání příslušná rotace, která se bruslařům nepodaří zařadit, bude mít na rotaci vliv (např. pokud dva (2) nebo 

více bruslařů nezařadí rotaci; tato rotace se nebude počítat do příslušné úrovně) 

pi2 & pi3: Pokud jsou rotace dokončeny nebo nezačnou před tím než se bruslaři prolnou a to ¼ týmu nebo více bruslaři;  nahlášena 

úroveň piB 

Pokud VŠICHNI bruslaři projedou bod prolínání bez rotace (ať už ukončí rotaci před nebo začnou po); nebude pi počítáno vůbec 

 

„Collapsing“ prolínání 

Pro bod prolínání – pi1: 

 - rotace (180° nebo 360°) nejsou předepsány před tím než se rohy začnou prolínat 

 - dvě (2) rotace o 180° musí začít a skončit uvnitř tvaru 

 

 

Bičové „whip“ prolínání 

 

- všechny rotace pro úroveň prolínání (a pi) musí být provedeny v stejné směru otáčení v jedné řadě v přípravné fázi: pi bude sníženo 

o jednu (1) úroveň pokud nebudou rotace v jednom směru 

- pi2 & pi3: pokud rotace nezačne před  (nebo je ukončena před) tím než se tým začne prolínat a to ¼ týmu nebo více; potom pi bude 

nahlášeno jako pi B (viz obrázek níže) 

 

 

 

 
 

 

 

JÍZDA S MÉNĚ NEŢ 16 BRUSLAŘI 

V případě, že tým z důvodů nemoci nebo zranění musí jet s méně než 16 bruslaři, tým nebude penalizován 

Konfigurace NHE v bloku se čtyřmi (4) řadami musí mít následující počet bruslařů (v jakémkoli pořadí) 

- 15 bruslařů: 4;4;4;3 

- 14 bruslařů: 4;4;3;3 

- 13 bruslařů: 4;3;3;3 

- 12 bruslařů: 3;3;3;3 

- 11 bruslařů: 3;3;3;2 

- a tak dále 
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NEPOVOLENÉ A ZAKÁZANÉ PRVKY, PŘÍDAVNÉ CHARAKTERISTIKY, DOPLŇKOVÉ PŘÍDAVNÉ 

CHARAKTERISTIKY 

Pokud tým provede zakázaný prvek, přídavnou charakteristiku nebo doplňkovou přídavnou charakteristiku – není ohodnocen + DED4 

 

Pokud jde o nepovolený prvek, doplňkovou charakteristiku a přídavnou doplňkovou charakteristiku: 

- prvek není nahlášen+DED3 (nepovolený); pokud je v prvku nepovolený pohyb 

- prvek je nahlášen + přídavná charakteristika není ohodnocena + DED3 (nepovolený); pokud je nepovolený pohyb obsažen 

v doplňkové charakteristice 

- prvek je nahlášen+ doplňková přídavná charakteristika není nahlášena +DED3 (nepovolený); pokud je nepovolený pohyb zahrnut 

v doplňkové přídavné charakteristice 

 


