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INTERNATIONAL SKATING UNION

Communication No. 1817
Sólové & párové bruslení a tance na ledě

POZMĚŇOVACÍ DOPLNĚNÍ K PRAVIDLU 551 SPECIÁLNÍCH PRAVIDEL 
SÓLOVÉHO & PÁROVÉHO BRUSLENÍ / K PRAVIDLU 638 SPECIÁLNÍCH 
PRAVIDEL TANCŮ NA LEDĚ FORMULOVANÁ PŘEDSEDNICTVEM ISU 
VYUŽÍVAJÍCÍM SVOU MIMOŘÁDNOU PRAVOMOC GARANTOVANOU 
ČLÁNKEM 17, PARAGRAFU 1. q).

Na základě sdělení sportovního direktoriátu a technických výborů předsednictvo ISU 
(ISU Council)  na svém zasedání v červnu 2013 ve Vídni znovu řešilo problematiku 
rostoucího počtu případů, kdy soutěžící během soutěžních vystoupení přerušují 
předvádění svých programů. 

Bylo zjištěno, že současná ustanovení daná pravidlem 551, (resp. 628 pro tance na 
ledě) nemají žádný dopad na získané bodové skóre. 

Z pozice pravomoci přidělené předsednictvu ISU na základě článku 17, para 1. q) 
byly učiněny změny relevantních pravidel s cílem vyřešit daný problém. Následně byl 
text s těmito formulovanými změnami vydán dne 5. července 2013 jako oběžník 612 
(Circular Letter 612) a rozeslán členským federacím ISU. Po obdržení pozitivních 
reakcí od členských zemí bylo následně odsouhlaseno, že tyto změny jsou přijaty 
s okamžitou platností. Do dokumentu byly začleněny některé modifikace navrhované 
členskými federacemi. 

Jsou uplatněny následující principy:

� jestliže dojde k situaci narušující program, která není spojena se 
bruslařem/bruslařkou nebo jeho/jejím výzbrojí nebo výstrojí, zůstávají v platnosti 
pokyny uvedené v dosud platném pravidle 551/638, para 2: na pokyn vrchní/ho 
rozhodčí/ho soutěžící přeruší program a bude pokračovat od místa přerušení okamžitě 
poté, kdy bude problém odstraněn. Ve všech případech přerušení programu musí 
vrchní rozhodčí dát, jak již bylo naznačeno, slyšitelný signál, který je pro 
bruslaře/bruslařku jasným pokynem k tomu, aby okamžitě odstranil/a problém nebo 
využil/a, v závislosti na čase, možnosti přerušení nebo přestal/a předvádět program a 
dostavil/a se k vrchní/mu rozhodčí/mu, která/ý rozhodne o délce času, který je v 
tomto okamžiku k dispozici.

� jestliže se během předvádění programu objeví zdravotní problémy nebo dojde k 
problémům s výzbrojí nebo výstrojí, podle platného pravidla soutěžící přestane 
předvádět program na základě vlastního rozhodnutí nebo na pokyn vrchní/ho 
rozhodčí/ho;

� situace, kdy soutěžící odstraní vzniklý problém během krátkého času, aniž by 
požádal/a vrchní/ho rozhodčí/ho o přestávku, je specifikována jako přerušení 
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trestané vrchní/m rozhodčí/m existující srážkou podle pravidla 353, para 1.m) (ii) pro 
sólové & párové bruslení nebo para 1.n) (ii) pro tance na ledě. Limit tohoto přerušení, 
po jehož uplynutí soutěžící odstupuje ze soutěže, je 40 sekund a jeho uplynutí je 
stanoveno vrchní/m rozhodčí/m;

� na situaci, kdy soutěžící nemůže odstranit vzniklý problém během krátkého času a 
požádá vrchní/ho rozhodčí/ho o přestávku trvající až 3 minuty, se nic nemění, ale 
je zavedena srážka 5 bodů, kterou uděluje vrchní rozhodčí. Nově je také zavedeno to, 
že pokud soutěžící neohlásí vrchní/mu rozhodčí/mu problém v limitu 40 sekund, 
odstupuje ze soutěže. Časový úsek 3 minut se již neměří od okamžiku přerušení, ale 
od okamžiku, kdy soutěžící ohlásí daný problém vrchní/mu rozhodčí/mu.

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;
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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.
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.“
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Objasnění pro vrchní rozhodčí, rozhodčí a technické sbory

V sólovém & párovém bruslení a tancích na ledě jsou dodrženy obvyklé principy, 
které jsou uvedeny v Communicationech a příručkách, vztahující se k nahlášení 
prvků. Technický sbor nahlásí jakýkoliv prvek, o který se soutěžící pokusil/a, 
dokonce i v případě, kdy k přerušení dojde při vjezdu do tohoto prvku.

Když soutěžící přeruší svůj program podle nového pravidla 551, resp. 638, para 3. b) 
v okamžiku zahájení prvku nebo během jeho předvádění, ke znovuzahájení, které 
bude vrchní/mu rozhodčí/mu sděleno, dojde v bodě bezprostředně následujícím po 
tomto prvku. V případě, kdy soutěžící začne znovu předvádět svůj program chybně od 
dřívějšího bodu a předvede celý tento prvek nebo jeho část, technický sbor a rozhodčí 
toto předvedení budou ignorovat. 

Vrchním rozhodčím a rozhodčím je také připomínáno, že jakýmkoliv přerušením, 
včetně přerušení uvedených pod pravidlem 551/638, jsou ovlivněny body udělené za 
programové komponenty.

Mezinárodní soutěže kategorie žactva (Novice) 

Viz odkaz na Communication 1760, ve kterém jsou prezentována kritéria pro 
kategorii žactva. V souvislosti se žákovskou úrovní soutěže je tímto doplněno, že 
srážka udělená podle pravidla 551/638 para 3.b) 2.0 body místo 5.0 bodů.


