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Communication No. 1874 
 

SÓLOVÉ & PÁROVÉ BRUSLENÍ 

 

Různé změny v obecných, speciálních a technických pravidel přijaté 55. 

kongresem ISU 
 

 

Níže jsou uvedeny nejdůležitější změny týkající se sólového a párového bruslení. Změny 

a/nebo dodatky jsou podtržené. 

 

I Obecná pravidla 

 
Pravidlo 108, odstavec 3. Věková omezení pro sólové  & párové bruslení / tance na ledě 

a) Mezinárodních soutěží „seniorské“ kategorie, seniorských šampionátů ISU a zimních 

olympijských her se mohou zúčastnit pouze bruslaři, kteří dosáhli věku minimálně 

patnácti (15) let před 1. červencem předcházejícím těmto soutěžím.  

b) Pro mezinárodní juniorské soutěže a šampionáty ISU juniorských kategorií je 

juniorem / juniorkou bruslař/ka, který/á před 1. červencem předcházejícím soutěžím 

splňuje následující věkové požadavky: 

i) dosáhl/a věku minimálně třinácti (13) let 

ii) nedosáhl/a věku devatenácti (19) let v případě žen a mužů startujících 

v sólových kategoriích; a 

iii) nedosáhla věku devatenácti (19) let v případě žen a nedosáhl věku 

jedenadvaceti (21) let v případě mužů startujících v soutěžích párového 

bruslení a tanců na ledě. 

c) Pro mezinárodní žákovské soutěže je žákem / žačkou bruslař/ka, který/á před 1. 

červencem předcházejícím soutěžím splňuje následující věkové požadavky: 

i)       dosáhl/a věku minimálně deseti (10) let 

ii) nedosáhl/a věku patnácti (15) let  

iii) nedosáhla věku patnácti (15) let v případě dívek a nedosáhl věku sedmnácti 

(17) let  v případě chlapců startujících v soutěžích párového bruslení a tanců na 

ledě. 

 

 

 

II Speciální pravidla 
 

Opožděný start 

 

Pravidlo 350, odstavec 2 

Každý/á soutěžící / každá sportovní dvojice / každý taneční pár musí začít každou část 

soutěže (krátký program, volnou jízdu, předepsaný tanec, krátký tanec a volný tanec) 

nejpozději třicet (30) sekund od okamžiku, kdy bylo ohlášeno jeho / její jméno. Pokud tento 

limit vyprší a bruslař/ka/i ještě nezaujal/a/i úvodní pozici pro předvedení programu, vrchní 

rozhodčí udělí srážku 1.0 bodu (která bude odečtena od celkového počtu bodů) podle pravidla 

353, odstavec 1.n). Pokud uplyne šedesát (60) sekund od výzvy k předvedení programu a 

bruslař/ka/i ještě nezaujal/a/i úvodní pozici, je toto považováno za odstoupení ze soutěže. 
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První soutěžící v dané skupině, která nastoupila na rozjížďku, má k dispozici dalších třicet 

(30) sekund poté, kdy je / jsou vyzván/a/i ke startu. Výše uvedený postup sledující dodržování 

časových limitů začíná až po těchto třiceti (30) dodatečných sekundách. 

 

 

Následkem této změny je nutné doplnění povinností vrchní/ho rozhodčí/ho: 

 

Pravidlo 430, odstavec 1 

- měří čas, který soutěžící potřebuje k nastoupení ke startu, a rozhoduje o následném 

možném odstoupení ze soutěže nebo následné možné srážce (viz Pravidlo 350) 

 

 

Pokud je k dispozici výsledková tabule, je doporučen následující postup výzvy ke startu: 

a) Soutěžící je / jsou vyzván/a/i k tomu, aby zaujal/a/i úvodní pozici pro předvedení 

programu. 

b) Hodiny na výsledkové tabuli začnou počítat sekundy (od nuly). 

c) Jestliže soutěžící nezaujme/ou úvodní pozici během 30 sekund (hodiny ukazují 0:31, 

0:32 atd.), vrchní rozhodčí udělí srážku 1.00 za „opožděný start“. 

d) Jestliže soutěžící nezaujme / nezaujmou úvodní pozici během 1 minuty (hodiny 

ukazují 1:01, 1:02 atd.), je toto považováno za odstoupení ze soutěže. 

e) První soutěžící v dané skupině, která nastoupila na rozjížďku, má k dispozici dalších 

třicet (30) sekund pro nastoupení ke startu. Tento časový úsek začíná okamžitě po 

výzvě k nastoupení ke startu. Prvních 30 sekund se na výsledkové tabuli neukazuje, po 

jejich uplynutí je aplikován výše popsaný proces (body b), c), d)). 

 

 

Pravidlo 353, odstavec 1.h) v) 

Ve volné jízdě párového bruslení již nebude uplatňován faktor 1.1 za odhazované skoky, 

skokové prvky, zvedané figury a twistované zvedané figury předvedené ve druhé polovině 

programu. 

 

 

Pravidlo 420, odstavec 3.b) – počet rozhodčích doporučovaný pro mezinárodní soutěže 

sbor skládající se, pokud možno,  z minimálně pěti (5) a maximálně devíti (9) rozhodčích; 

 

 

Pravidlo 430, odstavec 3 – změna v povinnostech technického kontrolora 

Přítomnost technického kontrolora na poradě po soutěži (tzn. na tzv. „Round Table 

Discussion“) není povinná a závisí na rozhodnutí samotného technického kontrolora.  
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III  Technická pravidla 

 
Pravidlo 502 (dřívější Pravidlo 501), Trvání programu 
 

2. Volná jízda 

Seniorské kategorie: 

Muži 4 ½ minuty  Ženy 4 minuty  Páry 4 ½ minuty 

 

Juniorské kategorie: 

Muži 4 minuty  Ženy 3 ½ minuty  Páry 4  minuty 

 

 

Pravidlo 612 (dřívější Pravidlo 512), odstavec 2 

Opakování dvojitých skoků (volná jízda sólových kategorií): 

Jakýkoliv dvojitý skok (včetně dvojitého Axela) nemůže být do volné jízdy sólových 

kategorií zařazen celkově více než dvakrát (jako sólový skok nebo součást kombinace / 

sekvence skoků). 

 

 

Pravidlo 612 (dřívější Pravidlo 512), odstavec 2 

Opakování trojitých / čtverných skoků (volná jízda sólových kategorií): 

Ze všech trojitých a čtverných skoků mohou být pouze dva (2) předvedeny dvakrát. Jestliže je 

alespoň jedno z těchto dvou předvedení součástí kombinace nebo sekvence skoků, obě 

předvedení jsou hodnocena pravidelným způsobem. Jestliže se v obou případech jedná o 

předvedení jako sólových skoků, druhý z těchto sólových skoků získá 70% své původní 

základní hodnoty. 

 

 

Pravidlo 612 (dřívější Pravidlo 512), odstavec 2, Obecné, Poznámky, Choreografické 

sekvence (volná jízda sólových kategorií) 

Choreografická sekvence se skládá z jakéhokoliv druhu pohybů, jako jsou kroky, obraty, 

spirály, arabesky, „měsíce“, pozice Ina Bauer a tzv. „hydroblading“, jakékoliv skoky 

s maximálně 2 otočkami, piruety atd. Prvky uvedené na seznamu prvků, které jsou začleněny 

do choreografické sekvence, nebudou hlášeny a nezaberou místo daných prvků. Tvar 

sekvence není nijak omezen, ale sekvence musí být jasně viditelná. 

Technický sbor identifikuje choreografickou sekvenci, která začíná prvním bruslařským 

pohybem a je ukončena přípravou na další prvek (pokud choreografická sekvence není 

posledním prvkem programu). Choreografická sekvence může být předvedena před krokovou 

sekvencí nebo po ní. 

Sekvenci spirál je vždy přidělena pevně daná základní hodnota a je hodnocena pouze 

rozhodčími v rámci GOE. 

 

 

Pravidlo 620 (dřívější Pravidlo 520), odstavec 3 

Krátký program juniorů v sezóně 2014 – 2015 (párové bruslení) 

b) twistovaná zvedaná figura (dvojitá nebo trojitá) 

 

 

Pravidlo 621 (dřívější Pravidlo 521), odstavec 2, Dobře vyvážený program volné jízdy 

seniorů (párové bruslení) 
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maximálně 3 zvedané figury, ne všechny ze skupiny 5, … 

 

 
Pravidlo 621 (dřívější Pravidlo 521), odstavec 3, Dobře vyvážený program volné jízdy 

juniorů (párové bruslení) 

maximálně 3 zvedané figury, ne všechny ze skupiny 5, … 

 

 

Pravidlo 621 (dřívější Pravidlo 521), odstavec 4, Poznámky, Choreografické sekvence 

(volná jízda párových kategorií) 

Choreografická sekvence se skládá z jakéhokoliv druhu pohybů, jako jsou kroky, obraty (s 

výjimkou twizzlů), spirály, arabesky, „měsíce“, pozice Ina Bauer a tzv. „hydroblading“, 

jakékoliv skoky s maximálně 2 otočkami, piruety, tzv. malé zvedané figury atd. Prvky 

uvedené na seznamu prvků, které jsou začleněny do choreografické sekvence, nebudou 

hlášeny a nezaberou místo daných prvků. Tvar sekvence není nijak omezen, ale sekvence 

musí být jasně viditelná. 

Technický sbor identifikuje choreografickou sekvenci, která začíná prvním bruslařským 

pohybem a je ukončena přípravou na další prvek (pokud choreografická sekvence není 

posledním prvkem programu).  

Sekvenci spirál je vždy přidělena pevně daná základní hodnota a je hodnocena pouze 

rozhodčími v rámci GOE. 

 

 

 

IV Objasnění ISU Communicationu No. 1861 

 

Z důvodu sjednocení způsobu nahlášení prvků jsou znaky „s“ a „a“ změněny na „m1“, znak 

„ss“ je změněn na „m2“. 

 

 

 

 


