
                                                                    

 

 

                                                   
Předpis: 
 
 závodí se dle platných pravidel SG FIG platných od 1.1.2022 včetně doplňků a úprav, Závodního programu 
ČGF – první vydání platné od 1.1.2018 včetně posledních doplňků a úprav a dle ustanovení tohoto rozpisu 
https://www.gymfed.cz/prilohy/000/718/ZP_SGZ_2018_AG_v19.pdf 
 
 
Srážky za chyby, provedení a umělecký projev  dle Pravidel FIG. Hodnoty prvků dle pravidel FIG, hodnota prvků 
nad rámec pravidel FIG 0.1 b.  
Doplňková tabulka prvků nad rámec pravidel FIG (ZP str. 52) platí pro všechny kategorie. 

 

Dvojboj: kladina-prostná  

 
Startují:   jednotlivkyně podle vypsaných kategorií 
                   
Hlavní rozhodčí:           Mirka Dudová,  tel.:  607 407 942  
                                         mail: mirkadudova@seznam.cz 
  
Rozhodčí: Každý zúčastněný oddíl zajistí minimálně 1 vyškolenou rozhodčí (ČGF).   

 

Přihlášky: nejpozději do středy 6.7. do 19.00 hodin 
 

Kategorie:  
  I. roč. 2016 a ml.  
 II. roč. 2015 a ml.        (V. liga) 
III. roč. 2014–2013      (IV. liga) 
IV. roč. 2012–2011       (VS4B) 
 V. roč. 2010-2009        (VS4B) 
VI. roč. 2008 a starší     (VS4B) 
VII. roč. 2012-2010       (Linie C) 
VIII. roč. 2009 a st.        (Linie C) 

 
 

https://www.gymfed.cz/prilohy/000/718/ZP_SGZ_2018_AG_v19.pdf
mailto:mirkadudova@seznam.cz


 

I. kategorie – roč. 2016 a ml.  
 

Lavička:  max. D 2,00 b.    
                                         1. gymnastický skok  
                                         2. akrobatický prvek 
                                         3.  prvek DT, FIG (různý od SP 1,2,) 
                                         4.  prvek DT, FIG (různý od SP 1,2,3) 
 
 
Prostná: pás, max. D 2,00 b. 
                                        1.  gymnastický skok 
                                        2.  akro prvek vpřed/stranou 
                                        3.  akrobatický prvek vzad  
                                        4.  prvek DT, FIG (různý od SP 1,2,3) 
 
 
Do známky D budou započítány pouze skladební požadavky, hodnota prvků se nepočítá. 
 
Další prvky obtížnosti nad rámec skladebních požadavků nemohou zvýšit maximální hodnotu známky D, jejich 
provedení však bude posouzeno Panelem E. 

 

                                                    II. kategorie – roč. 2015 a ml. 
 
Kladina a prostná podle požadavků V. ligy, ZP str. 50.  Min. 5 prvků, max. 8 prvků (3 akro, 3 gym, 2 libovolné) 
 
                               
Kladina, nízká: 
                                      1. gym. prvek  
                                      2. obrat jednonož min. 1800 (= obtížnost A)  
                                      3. akrobatický prvek 
                                      4. akrobatický prvek různý od bodu 3 
 
Skladební požadavky musí být předvedeny na kladině. Lze použít všechny prvky uvedené v pravidlech FIG a 
doplňkové tabulce, tedy i prvky s výdrží, stoje na rukou a kotouly.  
 
 
Prostná:  
                                        1.  pasáž min.  2 různých gym. skoků odrazem z jedné nohy  
                                        2.  akro prvek vpřed/stranou 
                                        3.  akro prvek vzad  
                                        4.  obrat jednonož min. 3600 

 

 SP 2 a 3 nemusí být předvedeny v akrobatické řadě  
 
Akrobatická řada bez salta – přímé spojení min. 2 různých prvků, z nichž min. jeden musí obsahovat projití 
stojem na rukou, salto odrazem snožmo je považováno za akrobatickou řadu. V různých řadách bez salta se 
nesmí prvky opakovat.  Platí požadavek 2 různých akrobatických řad pro uznání závěru sestavy. 



III. kategorie – roč. 2014-2013 
 

Kladina a prostná podle požadavků IV. ligy, ZP str. 51 

 
Maximálně 8 prvků do známky D (3 akro, 3 gym, 2 libovolné) Minimálně 7 prvků, pouze hodnoty A, B nebo C.  

 
 
Kladina :                            
                           1.vazba min. 2 různých gym. prvků, z nichž jeden musí být skok s rozsahem 180° dle FIG  
                           2. obrat ze sk.3 / kotoul dle FIG  
                           3. akrobatický prvek  
                           4. akrobatický prvek různý od bodu 3 
 
Skladební požadavky musí být předvedeny na kladině, lze použít všechny prvky uvedené v pravidlech FIG a 
doplňkové tabulce, tedy i prvky s výdrží, stoje na rukou a kotouly, s výjimkou kotoulu s přehmatem pod kladinu 
 
Prostná:  
                             1. pasáž nejméně 2 různých gymnastických skoků odrazem z jedné nohy, z nichž    
                                 jeden musí být skok s rozsahem 180°  
                             2. obrat ze sk. 2 Pravidel FIG  
                             3. akrobatický prvek vpřed/stranou  
                             4. akrobatický prvek vzad 
 
Akrobatická řada bez salta – přímé spojení min. 2 různých prvků, z nichž min. jeden musí obsahovat projití 
stojem na rukou, salto odrazem snožmo je považováno za akrobatickou řadu. V různých řadách bez salta se 
nesmí prvky opakovat. Platí požadavek 2 různých akrobatických řad pro uznání závěru sestavy. 
 

 

IV. 2012-2011, V. 2010-2009, VI. 2008 a st.  
 

Kladina:  dle VS4B, ZP str. 14 

 
Prostná:  dle ZP VS4B, str. 14 

 
Hudba možná dle aktuálních technických podmínek, bez srážky za chybějící hudbu.  

 
 

VII. 2012-2010, VIII. 2009 a st. 
 
Kladina:  dle Linie C,  ZP str. 13 

 
Prostná:  dle Linie C, ZP str. 13 

 
Hudba možná dle aktuálních technických podmínek, bez srážky za chybějící hudbu.  

 



Doplňková tabulka prvků A nad rámec pravidel FIG 
 
 
Kladina 

kotoul vpřed s přehmatem  

rychlý kotoul vpřed  

kotoul vzad i přes rameno,  

skok prohnutě s obr. 1800 (G) 

skok se skrčením přednožmo (G) 

obrat o 180o přednožením do zanožení (G)  

obrat jednonož o 180° v libov. provedení (G)  

váha předklonmo, v unožení, v přednožení i s držením nohy (roznožení min. 135°) (G)  

náskok do vzporu dřepmo  

závěry: rondat 

             přemet  

             zánožka 

             arab  

             šprajcka 

 

 

Prostná  

kotoul vpřed 

 kotoul vzad  

stoj kotoul  

kotoul vzad do stoje na rukou  

přemet stranou  

přemet vpřed zvolna  

přemet vzad zvolna  

nůžkový skok (G)  

čertík s obr. 180o (G)  

skok se skrčením přednožmo (G)  

skok se skrčením přednožmo s obr. 1800 (G) 

 
 


