
  

1 

 

Communication 2188 

TANCE NA LEDĚ 

Tento Communication nahrazuje Communication č. 2164 

Opravy Communicationu č. 2164 jsou zvýrazněny žlutě. Tento nový 

Communication nahrazuje také Communication 2179, strany 6, 7, 8 a 9 

 
I.  Požadavky Technických pravidel s přetrvávající platností, platné od 1. července 2018 

Technická pravidla stanovují, že některá musí být doplněna požadavky schválenými Technickým výborem tanců 

na ledě (TVTL). 
Požadavky, kdy je Pravidly stanovená platnost pouze na jednu sezónu:  

 Předepsaný tanec pro mezinárodní žákovské kategorie 
 požadavky na hudbu pro Předepsané tance pro mezinárodní soutěže 
 rytmy nebo témata, předepsané prvky (včetně klíčových bodů a charakteristik klíčových bodů pro prvky  

předepsaného tance a vodítka pro Krátký Rytmický tanec (v závislosti na rozhodnutí Kongresu 2018). 
 požadované prvky pro Volný tanec (junioři a senioři)..  

 

Tyto požadavky platné pro sezónu 2018/2019 byly uvedeny v Communicationu 2148 (verze z 10.dubna 2018).  

 

Ostatní požadavky Technických pravidel jsou definovány s pokračující platností a mohou být aktualizovány dle 

potřeby, viz seznam níže. 

 

1) Specifikace pro hodnocení a charakteristiky obtížnosti (levely) požadovaných prvků (žactvo, junioři, 

senioři) 

2) Vodítka pro hodnocení (GOE) předepsaných prvků (žactvo, junioři, senioři) 

3) Vodítka pro hodnocení komponentů Krátkého Rytmického tance a Volného tance (junioři, senioři)  

4) Tabulka srážek – kdo zodpovídá - Krátký Rytmický tanec a Volný tanec (junioři, senioři)  

5) Vodítka pro hodnocení komponentů Předepsaného tance (žactvo, junioři, senioři)  

6) Vysvětlení symbolů na výsledkových protokolech (žactvo, junioři, senioři) 

7) Škála hodnot sekvencí/sekcí Předepsaných tanců a požadovaných prvků: viz zvláštní Communication 

ISU 2167 

8) Předepsaný tanec a prvky předepsaného tance pro sezónu 2018/-2019 (všechny úrovně) 

II. Opravy klíčových bodů pro Romantické tango 

III. Rytmy Krátkého tance (Rytmický tanec – v závislosti na rozhodnutí Kongresu 2018) pro sezónu 

2019/2020 (junioři, senioři) 

 

Aktualizace požadavků pro kategorii žactva, platné od 1. července 2018, budou uveřejněny v následném 

Communicationu. 

 

 

Tubergen,       Jan Dijkema, President 

  31. července 2018 

Lausanne       Fredi Schmid, Generální ředitel
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I. POŽADAVKY TECHNICKÝCH PRAVIDEL S PŘETRVÁVAJÍCÍ PLATNOSTÍ, PLATNÉ OD 1. ČERVENCE 2018 

 
1. SPECIFIKACE PRO URČENÍ ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI POŽADOVANÝCH PRVKŮ 

Informace jsou seřazeny následovně: 

 Základní principy určení obtížnosti aplikované na všechny požadované prvky; 

 Pro každý jednotlivý požadovaný prvek: 

- další principy určení obtížnosti 

- další definice, jeich specifikace a poznámky, aplikované na určení charakteristiky obtížnosti, 

- úrovně obtížnosti včetně jejich charakteristik a úpravy charakteristik obtížnosti. 
 

1.1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY URČOVÁNÍ ÚROVNÍ OBTÍŽNOSTI APLIKOVANÉ NA VŠECHNY POŽADOVANÉ PRVKY 

1. Technický sbor určí, jaký prvek byl proveden bez ohledu na plánovanou náplň programu. 

2. Úroveň obtížnosti musí být určena podle základních a dalších principů pro určení úrovně a podle splněných charakteristik. Nesmí vyústit v určení Žádný level u 

předepsaného prvku, pokud jsou splněna kritéria pro level Basic. 

3. K dosažení jakékoli úrovně obtížnosti musí požadovaný prvek splnit kritéria pro úroveň Basic. 

4. Pokud dojde k pádu nebo přerušení jakéhokoli prvku na jeho začátku, (s výjimkou Předepsaného tance a krokových sekvencí), poždovaný prvek je idetifikován a 

dostane nulovou hodnotu (No Level). Zabere místo prvku a bude počítán jako požadovaný prvek. 

5. Pokud dojde k pádu nebo přerušení jakéhokoli prvku, (s výjimkou Předepsaného tance a krokových sekvencí), požadovaný prvek je idetifikován a dostane příslušnou 

hodnotu dosaženou před pádem nebo přerušením nebo nulovou hodnotu (No Level), pokud nebudou splněna kritéria pro level Basic. Část po pádu nebo přerušení 

nebude identifikována. 
6. Pokud dojde k přerušení prvku a pár se pokusí pokračovat stejným prvkem jako druhým pokusem pro účely vyplnění času, technický sbor a rozhodčí/vrchní rozhodčí 

toto opakování bude ignorovat. (Neplatí pro krokové sekvence a předepsaný tanec). 

7. Pokud program končí tím, že partneři provádějí prvek, prvek a jeho úroveň bude identifikována až do momentu úplného zastavení. 

8. Prvek, který je zahájen po uplynutí povoleného času programu (plus povolených 10 vteřin tolerance navíc), nesmí být identifikován. 

9. Taneční pirueta (FD) nebo zvedaná figura (RD a FD) provedená v krokové sekvenci obdrží svou zkratku+ExEl. Toto označení indikuje, že prvek má nulovou 

hodnotu, je aplikována srážka -1 a zabere zvláštní místo a NEBUDE započítána jako požadovaný prvek (t.j. RoLi+ExEl, Sp+ExEl). 

10. Pokud je provedena taneční pirueta v krokové sekvenci v Rytmickém tanci, pirueta není identifikována (taneční pirueta není požadovaný prvek a neexistuje nařízení 

podle kterého by musela být identfikována).  

11. Technický sbor určí, zda je jakákoliv charakteristika, která určuje úroveň obtížnosti, splněna, pokud tato charakteristika není výslovně zakázána v současném 

Communicationu nebo v Příručce pro Technický sbor (např. v taneční piruetě může technický sbor ocenit jako variaci zvyšující úroveň obtížnosti variaci základní 

polohy ve váze, která není přímo pojmenována v seznamu příkladů, nesmí však ocenit prostou polohu ve váze partnerky). 

12. Při hodnocení prvků, definice „složitý“ neznamená nutně „obtížný“. Může být vyjádřeno také jako tvořivý, zajímavý a jedinečný. 
13. Pokud dojde při provádění jakéhokoli prvku k nedovolenému pohybu, bude aplikována srážka za nepovolený pohyb a prvek obdrží úroveň Basic, pokud jsou kritéria 

pro alespoň úroveň Basic splněna.V ostatních případech obdrží prvek nulovou hodnotu (No level). 
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1.2. PŘEDEPSANÉ TANCE 

 

1.2.1. DALŠÍ DEFINICE, SPECIFIKACE DEFINIC A POZNÁMKY 

Klíčový bod a charakteristiky klíčového bodu: klíčový bod je proveden správně, pokud jsou splněny související charakteristiky klíčového bodu a všechny hrany/kroky jsou 

drženy po požadovaný počet dob. Klíčové body a charakteristiky klíčových bodů jsou technické požadavky platné jednu sezónu a jsou publikovány v odpovídajícím 

Communicationu ISU. 

Změna hrany v poslední ½ době kroku je povolena jako příprava na odraz/přechod do dalšího kroku (pokud není předepsáno jinak).   

 

1.2.2. ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI 

 

Charakteristiky úrovní obtížnosti pro prvky předepsaného tance 

Úroveň Basic Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3  Úroveň 4 

Je dokončeno 75% 

předepsaného tance 

oběma partnery 

Správně proveden 1 

klíčový bod 

Správně provedeny 2 klíčové body Správně provedeny 3 klíčové 

body 

Správně provedeny 4 klíčové body 

 

 

1.2.3. DALŠÍ PRINCIPY URČOVÁNÍ ÚROVNÍ OBTÍŽNOSTI 

1.  Proces, který technický sbor použije k určování klíčových bodů a jejich správného provedení je stejný, jako proces, kterým jsou určovány požadované prvky a úrovně 

obtížnosti (tj. prostou většinou). Správné nebo nesprávné provedení klíčového bodu je zaznamenáno v protokolu u každého závodníka následovně: 

-„Yes“ (ano), znamenající „všechny charakteristiky klíčového bodu byly splněny a všechny hrany/kroky byly drženy po požadovaný počet dob, nebo 
-„Timing“, znamená „všechny charakteristiky klíčového bodu byly splněny, ale jedna nebo více hran/kroků nebyl držen po celou předepsanou dobu“ nebo  

-„No“ (ne), znamenající „jedna nebo více charakteristik klíčového bodu nebyly splněny, ať už byly hrany/kroky drženy po požadovaný počet dob“.  

 

2. Ohodnocení podílu kroků v krátkém tanci je založeno na celkovém počtu dokončených kroků. 

 

3. Pokud dojde k pádu nebo přerušení jakéhokoli prvku na jeho začátku nebo v jeho průběhu a prvek je okamžitě navázán, prvek musí být identifikován a obdrží úroveň 

obtížnoti podle splněných kritérií před a po pádu nebo přerušení nebo nulovou úroveň v případě, nejsou splněna kritéria ani pro úroveň Basic. 

 

4. Úroveň 4 je uvažována pouze v případě, že prvek Předepsaného tance není vůbec přerušen, ať už zakopnutím, pádem nebo z jiného důvodu.  

 

5. Pokud je přerušen prvek Předepsaného tance na 4 doby nebo méně, klíčové body jsou ohodnoceny a úroveň je snížena o 1. V protokolu se objeví „<“ aby bylo označeno 
přerušení na méně, než 4 doby. Příklad: Yes, Yes, Yes, Yes – úroveň 4 se stane úrovní 3. 
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6 Pokud je přerušen prvek Předepsaného tance na více, než 4 doby, ale je dokončeno 75% kroků oběma partnery, klíčové body jsou ohodnoceny a úroveň je snížena o 2. 

V protokolu se objeví „<<“ aby bylo označeno přerušení na více, než 4 doby. Příklad: Yes, Yes, Yes, Yes – úroveň 4 se stane úrovní 2. 

 

7. Pokud pár dokončí méně, než 75% vzorce prvku Předepsaného tance, technický specialista ohodnotí klíčové body (Yes, No, Timing, Yes), určí jméno prvku Předepsaného 

tance a přidělí úroveň 0, s dodatkem „attention“ V protokolu se objeví „!“ značící, že bylo dokončeno méně, než 75% vzorce prvku Předepsaného tance. 

 

1.3. TANEČNÍ PIRUETY 

 

1.3.1. DALŠÍ PRINCIPY POJMENOVÁNÍ PRVKU 

1. První provedená taneční pirueta bude identifikována jako požadovaná taneční pirueta, klasifikována jako pirueta nebo kombinovaná pirueta a může jí být přiřazena úroveň 

nebo – pokud nejsou splněna kritéria pro úroveň Basic – nulová úroveň. Nicméně, pokud je požadován choreografický prvek s choreografickým rotačním pohybem jako 

možností, bude takovýto prvek identifikován kdekoliv v průběhu progamu jako choreografický rotační prvek, jakmile je poprvé provedený. Další provedené taneční piruety 

a/nebo choreografické rotační pohyby provedené po požadované taneční piruetě a/nebo choreografickém rotačním prvku, nebudou identifikovány.  

2. Změna směru nebo otáčení jedné nohy na místě před znovuzahájením rotace není považováno za přerušení. 

3. V případě, že při změně nohy v kombinované piruetě po začátku rotace jeden nebo oba partneři jsou i po půlce otáčky na dvou nohách, bude úroveň snížena o 1 v případě, 

že na dvou nohách setrvává jeden z partnerů a o 2 úrovně v případě, že na dvou nohách setrvávají oba partneři. 

4. Pokud v průběhu taneční piruety: 

 se oba partneři nedrží (s výjimkou změny držení) 

 dojde ke ztrátě kontroly z jednoho z následujících důvodů: 

- další podpora (dotek volnou nohou a/nebo rukou/rukama ledu) jedním z partnerů (poznámka: neplatí pro situaci uvedenou pod odrážkou 1 a 2 výše), 

- jeden z partnerů se nedotýká ledu 

- partneři se spolu nedrží nedrží, 

        po více, než půl otáčky  a taneční pirueta pokračuje podle požadavků pro taneční piruety po oddělení/chybě, bude úroveň snížena o 1 za každý výskyt. Pokud ale 

oddělení/chyba trvá déle, než půl otáčky, je to považováno za přerušení a jsou aplikovány další principy pojmenování prvku. 

5. Pokud jeden z partnerů v kombinované piruetě nezmění nohu (z jedné na druhou), prvek bude identifikován jako úroveň Basic.  

 

1.3.2. DALŠÍ DEFINICE, SPECIFIKACE DEFINIC A POZNÁMKY 

 

Základní polohy tanečních piruet 

1. Vzpřímená: 
pokud je úhel mezi stehnem a holení stojné nohy méně, než zhruba 120 stupňů, je poloha považována za nízkou. 

2. Nízká: 
pokud je úhel mezi stehnem a holení stojné nohy větší, než 120 stupňů, bude považována za vzpřímenou nebo ve váze, v závislosti na dalších kritériích, které 

charakterizují tyto polohy. 

3. Ve váze: 
pokud není linie pasu horizontální a/nebo trup je více, než 45 stupňů nad horizontální linií, poloha je považována za vzpřímenou. Pokud je úhel mezi stehnem a holení 

stojné nohy méně, než zhruba 120 stupňů, je poloha považována za nízkou.    
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Obtížné varianty základních poloh (příklady): 

1. Ve vzpřímené poloze:  

a) typ „Biellmann“ – tělo vzpřímené, chodidlo boty táhne ruka vzad a nad úroveň hlavy; 

b) úplná zakloněná pirueta, s tělem prohnutým od pasu směrem k ledu nebo stranou, s tělem od pasu ohnutým do strany směrem k ledu; 

c) provaz s oběma nohama propnutýma a bota/brusle volné nohy směřuje vzhůru, výše než hlava (může být podpořeno partnerem); 

d) horní část těla prohnutá vzad nebo stranou, bota/brusle volné nohy se téměř dotýká hlavy v kruhu (kolečko: maximální vzdálenost mezi hlavou a nožem je půl 

délky brusle); 

e) odklon od partnera, kdy osa je od kolena až po horní část zad odkloněná více, než 45 stupňů od vertikály. 
    Poznámka:  

▪ Příklady b) a e), provedené stejným partnerem, budou považovány za stejnou obtížnou variantu vzpřímené polohy. 

 

2. V nízké poloze:  

a) volná noha ohnutá nebo propnutá směrem vpřed, stehno stojné nohy alespoň rovnoběžně s ledem; 

b) volná noha ohnutá nebo propnutá směrem vzad, stehno stojné nohy alespoň rovnoběžně s ledem; 

c) volná noha ohnutá nebo propnutá směrem stranou, úhel mezi stehnem a holení nesmí být větší, než 90 stupňů; 

d) volná noha propnutá vzadu, směrem stranou, úhel mezi stehnem a holení nesmí být větší, než 90 stupňů; 

e) volná noha překřížená vzadu, dotýká se nebo nedotýká se stojné nohy, stehno stojné nohy alespoň rovnoběžně s ledem; 

f) volná noha směřuje vpřed, úhel mezi stehnem a holení nesmí být větší, než 90 stupňů, záda jsou téměř rovnoběžně s ledem. 

Poznámka:  
▪ Příklad e) provedený bezprostředně po jiné obtížné variantě nízké polohy, bude považován za stejnou obtížnou variantu.   

 

3. Ve váze: 

a) horní část těla (ramena a hlava) otočená vzhůru – s pohledem nahoru tak, že osa ramen překračuje vertikálu alespoň o 45 stupňů; 

b) tělo téměř vodorovně nebo ohnuté stranou vodorovně, hlava a chodidlo volné nohy se téměř dotýkají. (kolečko/kruh: maximální vzdálenost mezi hlavou a 

nožem je půl délky brusle); 

c) tělo téměř vodorovně, chodidlo boty táhne ruka vzad a nad úroveň hlavy; 

d) tělo ohnuté vpřed směrem ke stojné noze a volná noha napnutá vzad a vzhůru do téměř úplného provazu (úhel mezi stehny zhruba 180 stupňů); 

e) jednoduchá poloha ve váze partnera, volná noha na horizontální linii nebo výše. 

Poznámka: 

 Jednoduchá poloha ve váze partnerky není považována za obtížnou variantu polohy ve váze. 

 Příklady d) pro vzpřímenou polohu (kruh/kolečko) a b) pro polohu ve váze (kruh/kolečko) provedené stejným partnerem, jsou považovány za stejnou obtížnou 

variantu. 

 Příklady a) pro vzpřímenou polohu (Biellmann) a c) pro polohu ve váze (chodidlo boty táhne ruka vzad a nad úroveň hlavy) provedené stejným partnerem, jsou 

považovány za stejnou obtížnou variantu. 

 Otáčky pro celkový počet jsou počítány v případě, kdy jsou provedeny celé, souvisle, na jedné noze a současně oběma partnery. 

 Otáčky v obtížných polohách jsou počítány pro levely v případě, že jsou provedeny souvisle, v plně zaujmuté poloze. 
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Možnosti tanečních piruet: 

▪  Možnost 1 pro piruety: beze změny směru otáčení 

▪  Možnost 2 pro piruety: se změnou směru otáčení, provedenou současně oběma partnery a při provedení nejméně dvou otáček v každém směru. 

▪  Možnost 1 pro kombinované piruety: se stejným směrem otáčení pro obě části. 

▪  Možnost 2 pro kombinované piruety: s rozdílným směrem otáčení pro každou část. 

 

 

Charakteristika pro vjezd/výjezd: 
a) neočekávaný vjezd/výjezd bez jakékoli předchozí přípravy 

b) plynulá kombinace složitých kroků NEBO plynulá kombinace složitých pohybu/ů NEBO plynulá kombinace složitých kroků a složitých pohybů bezprostředně před 

nebo po taneční piruetě  

Poznámka: definice „složitý“ při hodnocení technického prvku, nemusí nutně znamenat obtížný. Může být také kreativní, zajímavý, unikátní. 

 

1.3.3. ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI 

 

Charakteristiky úrovní obtížnosti: 

 Obtížná variace bude uvažována pro úroveň obtížnosti v případě, že bude držena po nejméně 2 otáčky v piruetě nebo 3 otáčky v kombinované piruetě. 

 Úrovně 3 nebo 4 může být dosaženo pouze v případě, že každý z partnerů provede alespoň jednu obtížnou variantu, uvažovanou pro úroveň obtížnosti. 

 V kombinované piruetě bude může být úrovně 3 nebo 4 dosaženo jen v případě, že každá část kombinované piruety obsahuje alespoň jednu obtížnou 
variantu, která splňuje kritéria pro úroveň obtížnosti.  

 

Charakteristiky úrovní obtížnosti: 

 

Úroveň Basic Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 

MOŽNOST 1:  

Pirueta: nejméně 3 otáčky 

 

MOŽNOST 2 

Pirueta: alespoň 2 otáčky 

jedním směrem a alespoň 

1 otáčka opačným 

směrem. 

 

MOŽNOST 1 A 2 

 

Kombinovaná pirueta: 

MOŽNOST 1:  

 

1 obtížná variantá v kterékoliv 

základní poloze 

 

MOŽNOST 2 

 

Pirueta: alespoň 2 otáčky 

v obou směrech 

 

Kombinovaná pirueta: alespoň 

3 otáčky v obou směrech 

MOŽNOST 1:  

 

2 různé obtížné varianty ve 2 

různých základních polohách 

 

MOŽNOST 2 

 

1 obtížná varianta v kterékoliv 
základní poloze 

MOŽNOST 1:  

 

3 různé obtížné varianty ve 3 

různých základních polohách 

 

MOŽNOST 2 

 

2 obtížné varianty ve 2 různých 
základních polohách 

MOŽNOST 1:  

 

4 různé obtížné varianty ve 3 

různých základních polohách 

(nejméně 2 různé obtížné polohy 

provedené partnery zároveň) 

A 

vjezdová nebo výjezdová 

charakteristika 
 

MOŽNOST 2 
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nejméně 3 otáčky v jedné 

z obou částí a víc než 1 

otáčka ve druhé  

3 obtížné varianty ve 3 základních 

polohách 

A 

vjezdová nebo výjezdová 

charakteristika 

. 
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1.4. TANEČNÍ ZVEDANÉ FIGURY 

 

1.4.1. DALŠÍ PRINCIPY POJMENOVÁNÍ PRVKU 

 

Aplikované na všechny typy tanečních zvedaných figur 
1. První provedená taneční zvedaná figura/y bude identifikována jako požadovaná taneční zvedaná figura s přiřazenou úrovní obtížnosti nebo s úrovní 0, pokud nebudou 

splněna kritéria pro úroveň Basic. Pokud je požadován choreografický prvek s choreografickou taneční zvedanou figurou jako možností, první další taneční zvedaná 

figura musí být identifikována jako choreografická taneční zvedaná figura. Další provedené taneční zvedané figury budou klasifikovány jako „prvek navíc“, obdrží 

svou příslušnou zkratkou* (např. CuLi*). Znamená to, že prvek obdrží nulovou hodnotu, je aplikována srážka -1, zabere místo a bude počítána jako zvedaná figura. 

Počet požadovaných tanečních zvedaných figur je specifikovaný v popisu požadovaných prvků pro krátký Rytmický tanec a dobře vyvážený Volný tanec. 

 

2. Pokud je zvedaný partner držen nad ledem méně, než tři vteřiny a/nebo se pohybuje po dobu kratší, než 2 otáčky, tato zvedaná figura nebude identifikována. 

 

3. Jakákoliv taneční zvedaná figura nebo část kombinované zvedané figury z opakovaného typu bude klasifikována jako „prvek navíc“ obdrží svou příslušnou zkratkou* 

(např. CuLi*). Znamená to, že prvek obdrží nulovou hodnotu, je aplikována srážka -1, zabere místo a bude počítána jako zvedaná figura. (neplatí pro druhou část 

kombinované zvedané figury, složené ze dvou zvedaných figur po oblouku na dvou obloucích, které tvoří serpentinový vzorec stop nebo sestávající ze dvou rotačních 

tanečních zvedaných figur do různých směrů).  

 
4. Jakákoli taneční zvedaná figura z typů neodpovídajících požadovaným prvkům pro Krátký Rytmický tanec nebo dobře vyváženého programu Volného tance, bude 

klasifikována jako „prvek navíc“, obdrží svou příslušnou zkratkou* (např. CuLi*). Znamená to, že prvek obdrží nulovou hodnotu, je aplikována srážka -1, zabere 

místo a bude počítána jako zvedaná figura. 

 
5. Pokud program začíná tím, že partneři zaujmou polohu ve zvedané figuře ještě před zahájením hudebního doprovodu, bude pojmenování a úroveň obtížnosti stanovena 

od momentu, kdy se jeden z partnerů začne pohybovat.  

 

6. Pokud se po začátku taneční zvedané figury objeví ztráta kontroly s dodatečnou podporou (dotek ledu volnou nohou zdvihaného partnera a/nebo rukou(rukama) 

zdvihaného partnera nebo zdvihajícím partnerem) a taneční zvedaná figura pokračuje po tomto doteky ledu (bez přerušení), úroveň bude snížena o 1 za každý dotek 

ledu (v kombinované zvedané figuře se sníží o 1 pouze úroveň krátké zvedané figury ve které došlo k doteku). 

 

7. Technický sbor nezačne počítat charakteristiky pro úroveň obtížnosti do té doby, než se pár začne otáčet na místě (pokud je identifikována jako stacionární zvedaná 

figura). 

 

Aplikovatelné na rotační zvedané figury: 

1. Za rotační zvedanou figuru je považována figura, kdy se zvedající partner pohybuje o dvě otáčky nebo více. Rotace méně, než dvě otáčky na začátku nebo konci u 
jakékoliv rotační nebo kombinované zvedané figury, která není rotační zvedanou figurou, bude technickým sborem ignorována.  
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2. Pokud se v rotační zvedané figuře zvedající partner přestane pohybovat z místa, tak se od tohoto momentu nebudou brát v úvahu otáčky a obtížné polohy/pozice, 

změny polohy, výjezdová charakteristika pro stanovení úrovně obtížnosti. 

3.  Pokud se v rotační zvedané figuře zdvihající partner po nějakou dobu otáčí, pak přestane, a pak se začne znovu otáčet, pokud zdvihaný partner je v obtížné pozici, která 

získává hodbotu pro level nebo provádí změnu polohy uznanou pro úroveň obtížnosti nebo zdvihající partner provádí zvláštní charakteristiku obtížnosti v rotační zvedanou 

figuru ne jedné ruce/paži když dojde k zastavení otáčení, úroveň bude snížena o jednu. 

 

Aplikovatelné na kombinované zvedané figury 

1. Za kombinovanou zvedanou figuru budou označeny první dvě úplně provedené typy krátkých zvedaných figur, které tvoří dvě relativně stejně dlouhé části nebo musí 

být pojmenována jako krátká zvedaná figura podle typu, který tvoří její větší část. Úroveň obtížnosti je stanovena pro každou z krátkých zvedaných figur zvlášť.  

2. V případě, že z jakéhokoli důvodu jednu z částí kombinované zvedané figury není možné identifikovat, bude označena jen druhá část jako krátká zvedaná figura a bude 

jí přiřazena odpovídající úroveň obtížnosti, pokud plní příslušná kritéria nebo v případě, že nebyly splněny podmínky pro přidělení úrovně Basic, bude přiřazena 
úroveň 0 a přidáno +“Combo“. Následující prvky budou identifikovány jako kdyby byly provedeny obě části kombinované zvedané figury. 

3. Pokud jedna z krátkých zvedaných figur kombinované zvedané taneční figury obsahuje zakázaný pohyb/pózu, bude jednou uplatněna srážka za zakázaný prvek/pohyb 

a té části kombinované zvedané figury, která zakázaný prvek/pózu obsahuje, bude udělena úroveň Basic, pokud jsou splněna kritéria pro tuto úroveň (příklad 

hodnocení: „CuLiB zakázaný prvek+RoLi4 Combo“). 

4.  Pokud zakázaný prvek/pózu (stejný nebo jiný) obsahují obě krátké zvedané figury, které tvoří kombinovanou zvedanou figuru, bude srážka za zakázaný prvek 

uplatněna dvakrát a obě části kombinované zvedané figury obdrží úroveň Basic, pokud jsou splněna kritéria pro tuto úroveň (příklad hodnocení: „CuLiB zakázaný 

prvek+RoLiB zakázaný prvek Combo“). 

5. Pokud pár provede v kombinované zvedané figuře zakázaný prvek/pohyb jako nástupovou nebo výjezdovou charakteristiku (jako skok s více, než jednou otáčkou): 

bude uplatněna srážka za zakázaný prvek/pohyb a první část kombinované zvedané figury obdrží úroveň Basic, pokud jsou splněna kritéria pro tuto úroveň. Druhá část 

zvedané figury obdrží takovou úroveň, jaká kritéria splní. 

6. Zvedaná figura na jedne ruce/paži může být použita pouze jako kombinovaná zvedaná figura, kde obě části jsou na jedné ruce/paži. 
7. Pokud z jakýchkoliv důvodů je pouze jedna část kombinované figury provedena na jedné ruce/paži, pak tato část bude identifikována jako rotační figura úroveň 0 a 

vjezdová/výjezdová charakteristika není pro úroveň druhé zvedané figury započítána. Druhá část bude identifikována podle svého typu a obdrží hodnotu dosaženou 

podle splnění kritérií nebo nulovou úroveň, pokud nejsou splněna kritéria pro úroveň Basic (např. RoLi+CuLi3). 

8.  Jakákoliv vjezdová charakteristika spojená s první zvedanou figurou, a započítaná pro úroveň obtížnosti pro zvolený typ zvedané figury, zvýší také hodnotu druhé 

zvedané figury. 

9. Jakákoliv výjezdová charakteristika spojená s druhou zvedanou figurou, a započítaná pro úroveň obtížnosti pro zvolený typ zvedané figury, zvýší také hodnotu první 

zvedané figury. 

 

1.4.2. DALŠÍ DEFINICE, SPECIFIKACE DEFINIC A POZNÁMKY 

Obtížné polohy pro zvedaného partnera (příklady):  

a) úplné roznožení: propnuté nohy zvedaného partnera v rovné linii, úhel mezi stehny cca 180°;  

b) úplná Biellmann pozice: tělo v kterémkoli směru (tedy zpříma, horizontálně atd.) ve vztahu k vertikální linii těla, pata boty tažena rukou za hlavou a nad úroveň hlavy;  
c) úplný „kroužek“ kombinovaný s obtížným držením/interakcí mezi partnery: tělo prohnuté, jedna nebo obě nohy se téměř dotýkají hlavy v téměř dokonalém kroužku 

(maximální vzdálenost hlavy od bruslí je polovina délky brusle);  

d) hlavou dolů v kombinaci s obtížným držením/interakcí mezi partnery;  

e) zvedaný partner je z vertikální polohy vychýlen jako páka: jeho tělo je odchýleno od zvedajícího partnera a jediným podpůrným bodem jsou ruce;  
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f) balancování v horizontální poloze, s jediným podpůrným bodem;  

g) vyklánění ven (vpřed či vzad), kdy jediným podpůrným bodem jsou nohy;  

h) úplná zakloněná poloha s horní částí těla od pasu prohnutou s nulovou podporou zvedající partnera nad úrovní stehen;  

i) natažení směrem ven, kdy majoritní část tělesné váhy je v horizontální linii, kdy jediným podpůrným bodem jsou ramena nebo horní část zad.  

Poznámky: 

 zvolený typ obtížné polohy bude uvažován pro úroveň obtížnosti pouze při prvním provedení;  

 příklady b) (úplná Biellmann) a c) (úplný „kroužek) jsou považovány za stejný typ obtížné polohy. 

 

Změny polohy zvedaného partnera:  

Změna polohy zvedaného partnera bude uvažována pro úroveň obtížnosti pokud:  

 zvedající partner změní držení a zvedaný partner změní držení a polohu těla tak, že je změna zřejmá (tzn. fotograf by pořídil dvě různé fotografie). Pouhá změna 
polohy paže/paží a/nebo nohou, výměna stran (zrcadlová změna) nebo změna výšky polohy těla zvedaného partnera není postačující pro získání charakteristiky změna 

polohy;  

 zvedaný partner se pohybuje souvisle během různých poloh v průběhu celé krátké zvedané figury.  

Poznámka:  

 změna polohy je počítána jako charakteristika pro úroveň obtížnosti jen při prvních dvou provedeních, ať už se jedná o krátké nebo části dlouhých zvedaných figur.  

 

Obtížné polohy zvedajícího partnera (skupiny příkladů):  

a) na jedné noze;  

b) měsíc nebo Ina Bauer na jakékoli hraně/stopě; 

c) jakákoliv obtížná poloha s ohnutým kolenem, jako dřep na jedné noze (vozíček), (stehno alespoň rovnoběžně s ledem) nebo dřep s oběma koleny pokrčenými (stehno alespoň 

rovnoběžně s ledem) nebo jedno koleno ohnuté (stehno alespoň rovnoběžně s ledem) a jedna noha napjatá do strany nebo „šourák“ (stehno alespoň rovnoběžně s ledem);  
d) zvednutí na jedné ruce/paži: není povolen žádný jiný kontakt, než mezi paží/rukou zvedajícího partnera a zvedaného partnera.  

Poznámka:  

 příklad c) (obtížná variace s ohnutými koleny), není uvažován jako charakteristika pro úroveň obtížnosti ve stacionární zvedané figuře která nerotuje 

 jakýkoliv příklad obtížné polohy ze skupin a), b), c), d) pro zdvihajícího partnera, bude uvažována pro úroveň obtížnosti při prvním provedení. Jakýkoliv druhý pokus 

o obtížnou polohu ze skupin a), b), c) nebo d) nebude pro úroveň obtížnosti uvažována. 

(Výjimka: Kombinovaná zvedaná figura sestávající ze dvou rotačních figur na jedné ruce/paži v různých směrech, kde charakteristika na jedné ruce/paži je uplatněna pro level 

v směrech a kobinovaná pirueta sestávající ze dvou zvedaných figur po oblouku, tvořících esovitý vzorec stop, kde příklady ze skupin a), b) c) i provedené na stejné hraně, 

mohou být uvažovány pro úroveň obtížnosti v obou obloucích). 

 

Nástupová charakteristika (skupiny příkladů):  

1) neočekávaný nástup bez viditelné přípravy;  

2) souvislá kombinace složitých kroků NEBO souvislá kombinace složitých pohybů NEBO souvislá kombinace složitých kroků a pohybů bezprostředně předcházející taneční 
zvedané figuře (pro získání této charakteristiky je nutné provést složité kroky a/pohyby nebo kombinaci těcto každým partnerem);  

3) jasné přechodové pohyby zvedaného partnera, kterými se dostane do požadované polohy (není bráno v úvahu, pokud zvedaný partner následně provede změnu polohy 

pohybující se souvisle přes různé polohy v průběhu celého trvání krátké zvedané figury 

4) .nástup z obtížné polohy zvedajícího partnera  
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a) na jedné noze 

b) z měsíce nebo Iny Bauer na jakékoliv hraně/stopě 

c) jakékoli variace ohnutého kolena, jako dřep na jedné noze (vozíček), (stehno alespoň rovnoběžně s ledem) nebo dřep s oběma koleny pokrčenými (stehno alespoň 

rovnoběžně s ledem) nebo jedno koleno ohnuté (stehno alespoň rovnoběžně s ledem) a jedna noha napjatá do strany nebo „šourák“ (stehno alespoň rovnoběžně s 

ledem) 

 aby mohla být uvažována pro zvedané figury stacionární, po přímce nebo po oblouku, musí být obtížná poloha ze skupiny 4 dosažena před tím, než zdvihaný 

partner opustí led a následovně musí být: 

- plynule držena jako obtížná poloha, která je započítána pro úroveň obtížnosti nebo 

- změněna bez jakékoliv mezipolohy do obtížné polohy, která je uvažována a započítána pro úroveň obtížnosti. 

Poznámky:  

 ze zvolených příkladů nástupových charkteristik ze skupin 1), 2), 3) - jsou uvažovány pro úroveň obtížnosti pouze první dvě provedení. Jakýkoliv třetí pokus o 
nástupovou charakteristiku z příkladů 1), 2), 3) nebude pro úroveň obtížnosti započítána. 

 ze zvolených příkladů nástupových charkteristik ze skupiny 4), podskupin a), b) nebo c), je obtížná poloha započítána pro úroveň obtížnosti pouze v taneční figuře  kde 

jsou provedeny poprvé.Jakýkoliv druhý pokus o nástupovou charakteristiku ze skupiny 4) ze stejné podskupiny a), b) nebo c), nebude pro úroveň obtížnosti 

započítána. (příklad: první zvedaná figura – partner provádí vnitřní měsíc, druhá zvedaná figura – partner porvádí vnější měsíc, který není započítán pro úroveň 

obtížnosti, protože obě nástupové charakteristiky jsou ze stejné podskupiny b) ze skupiny 4. ALE pokud v první zvedané figuře dřep na jedné noze a ve druhé zvedané 

figuře provede vnější měsíc, je tento započítán pro úroveň obtížnosti, protože nástupoé charakteristiky v každé zvedané figuře jsou z různých podskupin – c) a b), ze 

skupiny 4). 

 Příklady nástupových charakteristik ze skupin 4), podskupiny a), b), c) nejsou započítány pro úroveň obtížnosti v rotačních zvedaných figurách. 

 Definice „složitý“ při hodnocení technického prvku, nemusí nutně znamenat obtížný. Může být také kreativní, zajímavý, unikátní. 

 
Výjezdová charakteristika (skupiny příkladů) 

1)  souvislá kombinace složitých kroků NEBO souvislá kombinace složitých pohybů NEBO souvislá kombinace složitých kroků a pohybů bezprostředně předcházející 

taneční zvedané figuře následujících bezprostředně po doteku ledu (pro získání této charakteristiky je nutné provést složité kroky a/pohyby nebo kombinaci těcto 

každým partnerem); 

2) významné přechodové pohyby zvedaného partnera, před tím, než se dotkne ledu (není bráno v úvahu, pokud zvedaný partner provedl předtím změnu polohy pohybující 

se souvisle přes různé polohy v průběhu celého trvání krátké zvedané figury). 

3)  obtížná výjezdová poloha zvedajícího partnera, odlišná od té, která byly použita ve zvedané figuře 

- a) na jedné noze 
b) z měsíce nebo Iny Bauer na jakékoliv hraně/stopě 

c) jakékoli variace ohnutého kolena, jako dřep na jedné noze (vozíček), (stehno alespoň rovnoběžně s ledem) nebo dřep s oběma koleny pokrčenými (stehno alespoň 

rovnoběžně s ledem) nebo jedno koleno ohnuté (stehno alespoň rovnoběžně s ledem) a jedna noha napjatá do strany nebo „šourák“ (stehno alespoň rovnoběžně s 

ledem) 

 aby mohla být uvažována pro zvedané figury stacionární, po přímce nebo po oblouku, musí být obtížná poloha ze skupiny 2 dosažena před tím, než se 

zdvihaný partner dotkne ledu a následovně musí být: 

- změněna bez jakékoliv mezipolohy do obtížné polohy, která je uvažována a započítána pro úroveň obtížnosti.  
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Poznámka: 

 ze zvolených příkladů výjezdových charkteristik ze skupiny 3), podskupin a), b) nebo c), je obtížná poloha započítána pro úroveň obtížnosti pouze v taneční 

figuře  kde jsou provedeny poprvé.Jakýkoliv druhý pokus o výjezdovou charakteristiku ze skupiny 3) ze stejné podskupiny a), b) nebo c), nebude pro úroveň 

obtížnosti započítána. (příklad: první zvedaná figura – partner provádí vnitřní měsíc, druhá zvedaná figura – partner porvádí vnější měsíc, který není započítán 

pro úroveň obtížnosti, protože obě výjezdové charakteristiky jsou ze stejné podskupiny b) ze skupiny 3. ALE pokud je partner v první zvedané figuře na jedné 

noze a ve druhé zvedané figuře provede vnější měsíc, je tento započítán pro úroveň obtížnosti, protože výjezdové charakteristiky v každé zvedané figuře jsou 

z různých podskupin – a) a b), ze skupiny 3). 

 

Zvláštní charakteristika pro úroveň obtížnosti 3 a 4 na jedné ruce/paži v rotační zvedané figuře:  

 zvedající partner je na jedné noze po nejméně jednu otáčku;  

 a/nebo zvedající partner výrazně změní polohu/výši polohy nohou (pozici kolen) stojných nohou v průběhu pohybu během nejméně tří otáček;  
 a/nebo ruka/paže zvedajícího partnera je plně napjatá v předpažení se signifikantní vzdáleností mezi partnery během nejméně tří otáček.  
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1.4.3. ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI 

 

Charakteristiky úrovní obtížnosti: 

 Zvedaná figura stacionární, po přímce, po oblouku 

Úroveň Basic Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 

Zvedaný partner 
je držen nad ledem 

nejméně po 3 

vteřiny 

1 charakteristika ze 2:  

 

1. Zvedaný partner udržuje 

obtížnou polohu po nejméně 3 

vteřiny 

 

NEBO 

 

zvedaný partner se pohybuje 

v průběhu změny polohy 

 
2. Zvedající partner udržuje 

obtížnou polohu po nejméně 3 

vteřiny 

 

NEBO 

Zvedaný partner je držen nad 

ledem nejméně po 5 vteřin 

2 charakteristiky ze 3: 

 

1.Zvedaný partner udržuje 

obtížnou polohu po nejméně 3 

vteřiny 

 

NEBO 

 

 zvedaný partner se pohybuje 

v průběhu změny polohy 

 
2.Zvedající partner udržuje 

obtížnou polohu po nejméně 3 

vteřiny 

 

3.Nástupová nebo výjezdová 

charakteristika  

3 charakteristiky ze 6 (nejméně 

jeden partner musí být v obtížné 

poloze/pozici): 

 

1.Zvedaný partner udržuje obtížnou 

polohu po nejméně 3 vteřiny 

 

NEBO 

 

 zvedaný partner se pohybuje 

v průběhu změny polohy 
 

2.Zvedající partner udržuje 

obtížnou polohu po nejméně 3 

vteřiny 

 

3. Nástupová charakteristika 

zvedaného partnera 

4. Výjezdová charakteristika 

zvedaného partnera. 

5. Nástupová charakteristika 

zvedajícího partnera 
6. Výjezdová charakteristika 

zvedajícího partnera 

4 charakteristiky ze 6 (nejméně jeden 

partner musí být v obtížné 

poloze/pozici): 

 

1.Zvedaný partner udržuje obtížnou 

polohu po nejméně 3 vteřiny 

 

NEBO 

 

 zvedaný partner se pohybuje v průběhu 

změny polohy 
 

2.Zvedající partner udržuje obtížnou 

polohu po nejméně 3 vteřiny 

 

3. Nástupová charakteristika zvedaného 

partnera 

4. Výjezdová charakteristika zvedaného 

partnera. 

5. Nástupová charakteristika zvedajícího 

partnera 

6. Výjezdová charakteristika zvedajícího 
partnera 
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Zvedaná figura rotační 

Úroveň Basic Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 

 

Zvedaný partner je 
držen nad ledem 

nejméně po 2 otáčky 

 

A 

 

Zvedající partner se 

v průběhu nejméně 2 

otáček pohybuje 

 

MOŽNOST 1 

 
Zvedaný partner udržuje 

obtížnou polohu  
- po nejméně 3 otáčky  

- nebo se pohybuje v průběhu 

změny polohy  
A 

Zvedající partner se v průběhu 

nejméně 3 otáček pohybuje 

 

 

MOŽNOST 2 

 

Zvedající partner se v průběhu 

nejméně 4 otáček pohybuje 

MOŽNOST 1 

 
Zvedaný partner udržuje obtížnou 

polohu  
-po nejméně 4 otáčky  

- nebo se pohybuje v průběhu 

změny polohy  
A 

Zvedající partner se v průběhu 

nejméně 5 otáček pohybuje 

 

MOŽNOST 2 

 
Zvedající partner se v průběhu 

nejméně 6 otáček pohybuje 

MOŽNOST 1 

 
Zvedaný partner udržuje obtížnou 

polohu  
- po nejméně 5 otáček  

- nebo se pohybuje v průběhu 

změny polohy  
A 

Zvedající partner se v průběhu 

nejméně 6 otáček pohybuje 

 

MOŽNOST 2 

Zvedající partner se v průběhu 

nejméně 6 otáček pohybuje 

A 

Jedno z následujících: 

- vjezdová charakteristika 

- výjezdová charakteristika 

- nejméně jedna otáčka ne jedné 

noze pro zdvihajícího partnera 

MOŽNOST 1 

 

Požadavky pro úroveň 3 a jedno 

z následujících: 

- vjezdová charakteristika  

- výjezdová charakteristika 

- nejméně jedna otáčka ne jedné 

noze pro zdvihajícího partnera 

 

MOŽNOST 2 

Zvedající partner se v průběhu 

nejméně 6 otáček pohybuje 

A 

dvě z následujících: 

- vjezdová charakteristika  

- výjezdová charakteristika 

- nejméně jedna otáčka ne jedné 

noze pro zdvihajícího partnera 

 

 

Rotační zvedaná figura na jedné ruce/paži 

Úroveň Basic Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 

Zvedající partner 

za jednu ruku/paži 

nejméně 2 otáčky 

(držet) 

Nejméně 2 otáčky celkem 

(zvednutí, držení) 

Nejméně 3 otáčky celkem 

(zvednutí, držení) 

 

nebo 

 

nejméně 2 otáčky celkem 

(zvednutí, držení, sundání) 

Nejméně 3 otáčky celkem 

(zvednutí, držení) 

 

A 

 

zvláštní charakteristika na jedné 

ruce/paži  

Nejméně 3 otáčky celkem 

(zvednutí, držení, sundání) 

 

A 

 

zvláštní charakteristika na jedné 

ruce/paži 
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1.5. SADA TWIZZLŮ  

 

1.5.1. DALŠÍ PRINCIPY PRO POJMENOVÁNÍ PRVKŮ 

1. Kombinovaná sada twizzlů je ohodnocena jako jedna jednotka, úroveň obtížnosti je přidělena každému z partnerů. 

2. První předvedená sada twizzlů bude identifikována jako požadovaná sada twizzlů (kombinovaná sada sekvenčních twizzlů v Rytmickém tanci a kombinovanou sadou 

synchronizovaných twizzlů ve Volném tanci) a každý z partnerů  obdrží úroveň obtížnosti nebo úroveň 0 v případě, že nedosáhne na požadavky úrovně Basic. První provedená 

sada twizzlových pohybů provedená po požadované sadě synchronizovaných twizzlů bude identifikována jako choreografický twizzlový pohyb. Následné sady twizzlů 

nebudou identifikovány.  

3. Pokud dojde ke ztrátě kontroly a dodatečné podpoře jedním nebo oběma partnery (dotek ledu volnou nohou a/nebo rukou/rukama) po začátku twizzlu a twizzl poté pokračuje 

bez přerušení, jsou uvažovány pro úroveň obtížnosti u partnera, který chybu udělal, pouze otáčky před dotekem ledu  

4. Chyba/y, která vyústí v nižší úroveň obtížnosti, je vždy uvažována za každého partnera. 
5. Pokud se kterákoli část z prvních dvou twizzlů stane piruetou nebo trojkami, úroveň obtížnosti se sníží takto: 

 o jednu, pokud se jeden ze dvou twizzlů stane piruetou nebo trojkami (uvažuje se samostatně pro každého z partnerů). 

 o dvě, pokud se oba  twizzly stanou piruetou nebo trojkami (uvažuje se samostatně pro každého z partnerů). 

6. Pokud dojde mezi prvním a druhým twizzlem k zastavení, úroveň obtížnosti sady twizzlů se sníží o jednu za každé zastavení (uvažuje se samostatně pro každého z partnerů). 

7. Pokud je mezi požadovanou sadou twizzlů více, než povolený počet kroků, úroveň obtížnosti se sníží o 1 (uvažuje se samostatně pro každého z partnerů). 

 

1.5.2. DALŠÍ DEFINICE, SPECIFIKACE DEFINIC A POZNÁMKY  

Další charakteristiky (skupiny příkladů):  

Skupina A (tělo a paže):  

 loket/lokty nejméně v úrovni ramen nebo výš, než ramena (ruka/ruce mohou být nad hlavou, v úrovni hlavy nebo níže, než hlava);  

 signifikantní souvislý pohyb paží;  
 ruce spojeny za tělem a nataženy od těla;  

 napjaté paže spojené před tělem a natažené od těla (ve výšce mezi pasem a hrudníkem a pod úrovní ramen);  

 trup je vychýlen z vertikální osy;  

 

Skupina B (stojná a volná noha):  

 coupé vpředu nebo vzadu, volná nohy se dotýká nohy stojné, kyčel v plně otevřené pozici; 

 držení za brusli nebo botu volné nohy; 

 volná noha překřížená vzadu nad kolenem;  

 volná noha držená směrem ven (t.j. natažená nebo pokrčená v úhlu alespoň 90° nebo více mezi stehnem a holení, stranou nebo vzad nebo kombinovaně) 45°nebo více 

od vertikály; 

 v nízké pozici (úhel nejméně 90° mezi holení a stehnem jedoucí nohy);  

 změna polohy jedoucí nohy (kolene) směrem nahoru a dolů s plynulým pohybem.  
 

 Skupina C (vzorec, vjezd, výjezd):  
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 oba partneři provádějí třetí twizzl s nejméně 3 otáčkami, správně provedený, začínající na jiné hraně, než předchozí dva, a kterému předchází maximálně jeden krok v 

případě sady sekvenčních twizzlů nebo maximálně tři kroky v případě sady synchronizovaných twizzlů;  

 sada twizzlů provedená vedle sebe opačnými směry (zrcadlově), aniž si bruslaři vzájemně překříží dráhy;  

 nástup do prvního nebo druhého twizzlu z tanečního skoku (hrana twizzlu bude určena podle dopadové hrany tanečního skoku);  

 sada twizzlů provedená na jedné noze beze změny nohy, bez omezení stran počtu otáček nebo pohybů provedených na jedné noze mezi twizzly. 

 Sada twizzlů provedená přímo z obtížného/kreativního, složitého nebo neočekávaného vjezdu.  

Poznámky:  

 Vybraná další charakteristika je uvažována pro úroveň obtížnosti, pokud je provedena oběma partnery zároveň.  

 Vybraná další charakteristika ze skupin A a B je uvažována pro úroveň obtížnosti, pokud je zcela dosažena a zaujmuta:  

- během první půlrotace twizzlu a  

- je držena až do výše počtu otáček, nutných pro tuto úroveň obtížnosti (2 otáčky pro úroveň 2, 3 otáčky pro úroveň 3 a 4 otáčky pro úroveň 4).  
 Počet obratů nebo pohybů na jedné noze při změně nohy mezi twizzly není omezen.  

  

1.5.3. ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI 

 

Charakteristiky úrovní obtížnosti: 

Úroveň Basic Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 

Alespoň jedna otáčka 

v každém ze dvou 

twizzlů 

Alespoň 2 otáčky v každém ze 

dvou twizzlů 

 

A 

 

Alespoň 1 další charakteristika 

Jiná nástupní hrana a jiný směr 

rotace dvou twizzlů  

 

A 

nejméně 2 otáčky v každém z obou 

twizzlů  

 
A 

Nejméně 2 různé další 

charakteristiky  

Jiná nástupní hrana a jiný směr 

rotace dvou twizzlů  

 

A 

nejméně 3 otáčky v každém 

z obou twizzlů  

 
A 

nejméně 3 různé další 

charakteristiky ze 2 různých 

skupin 

 

NEBO 

 

nejméně 3 různé další 

charakteristiky ze 2 různých 

skupin 

 

Jiná nástupní hrana a jiný směr 

rotace dvou twizzlů  

 

A 

nejméně 4 otáčky v každém z obou 

twizzlů  

 
A 

nejméně 4 různé další 

charakteristiky ze 3 různých 

skupin 
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1.6. KROKOVÉ SEKVENCE (včetně KROKOVÉ SEKVENCE TYP PŘEDEPSANÝ TANEC A KOMBINOVANÉ KROKOVÉ SEKVENCE NA JEDNÉ NOZE) 

 

1.6.1. DALŠÍ PRINCIPY PRO POJMENOVÁNÍ PRVKŮ 

1. První provedená kroková sekvence požadovaného typu bude identifikována jako předepsaná kroková sekvence tohoto typu a bude ohodnocena úrovní obtížnosti, nebo jí 

bude přidělena úroveň 0, pokud nebudou splněny požadavky pro alespoň úroveň Basic. Jakákoli další kroková sekvence tohoto typu a kroková sekvence typu, který není mezi 

předepsanými prvky v Rytmickém tanci nebo v dobře vyváženém Volném tanci nebude identifikována. 

2. Pokud dojde k pádu nebo přerušení v nájezdu nebo v průběhu krokové sekvence a v prvku pár okamžitě pokračuje, prvek bude hodnocen úrovní obtížnosti podle toho, co 

bylo provedeno před a po pádu nebo přerušení a bude hodnocen úrovní 0, pokud nebyla splněna kritéria ani pro úroveň Basic. 

3. Procento kroků v krokové sekvenci je hodnoceno v celém tvaru, dokončeném podle předepsaného tvaru, t.j. přímka, kruh/y, diagonála atd. (Toto se netýká kombinované 

krokové sekvence na jedné noze). 

4. Kombinovaná kroková sekvence na jedné noze je hodnocena jako jeden prvek, kdy je úroveň obtížnosti přidělen každému z partnerů. 
5. Pokud dojde ke ztrátě kontroly a dodatečné podpoře jedním nebo oběma partnery (dotek ledu volnou nohou a/nebo rukou/rukama) během krokové sekvence na jedné noze a 

bruslař poté pokračuje bez přerušení, jsou uvažovány pro úroveň obtížnosti u partnera, který chybu udělal, pouze kroky před dotekem ledu. 

6. Pokud dojde k pádu nebo přerušení na začátku nebo v průběhu krokové sekvence na jedné noze jedním nebo oběma partnery a zbylé obraty ihned následují (pro potřeby 

vyplnění času), prvek je identifikován a je mu přidělena úroveň obtížnosti podle partnera/ů, který/kteří udělal/i chybu podle toho, jaká kritéria byla splněna před pádem nebo 

přerušením nebo žádná úroveň obtížnosti, pokud nebyly splněny požadavky pro úroveň Basic. Část po pádu nebo přerušení nebude identifikována. 

7. Krokové sekvenci (Styl B), kdy provedení každého z partnerů odpovídá jinému hodnocení, bude přidělena odpovídající nižší z těchto dvou hodnot, nebo úroveň 0, pokud 

nebyly splněny požadavky pro úroveň Basic jedním z partnerů. 

8. Pokud v krokové sekvenci typu předepsaný tanec nezůstanou partneři v kontaktu po celou dobu, i v průběhu změn v držení a pvolených zastaveních, úroveň obtížnosti se 

sníží o jeden (za každý prvek). Toto ustanovení neplatí pro ztrátu kontaktu z důvodu pádu. 

9. Aby mohlo být držení uvažováno pro úroveň obtížnosti, musí být jasně ustaveno. 

10. Pro sezónu 2018/2019 nejsou držení uvažována pro úrovně obtížnosti v krokové sekvenci Rytmického tance. 

 

1.6.2. DALŠÍ DEFINICE, SPECIFIKACE A POZNÁMKY  

Typy obtížných obratů: protitrojka, zvrat, protizvrat, chocktaw, vnější mohawk, twizzl (twizzl s jednou otáčkou „jednoduchý twizzl“ pro úrovně 1 a 2) nebo se dvěma 

otáčkami – „dvojitý twizzl“ (pro úroveň 1 až 4), provedené čistě a zřetelně v hranách a v souladu s popisem Twizzlu v Pravidle 704. 

 

Typy obratů pro krokovou sekvenci na jedné noze: protitrojka, zvrat, protizvrat, twizzl ((twizzl s jednou otáčkou „jednoduchý twizzl“ pro úrovně 1 a 2) nebo se dvěma 

otáčkami – „dvojitý twizzl“ (pro úroveň 1 až 4), provedené čistě a zřetelně v hranách a v souladu s popisem Twizzlu v Pravidle 704. 

 

Poznámka: Chyba v kterékoli části obratu má za následek to, že obrat není počítán pro úroveň obtížnosti. Toto platí pro chyby v jakékoli části twizzlu nebo „dvojitého 

twizzlu“, celý twizzl nebude počítán pro úroveň obtížnosti. Např.: Pokud pár zažadí „dvojitý twizzl“ jako obtížný obrat a udělá chybu v provedení v jakékoli části tohoto obratu, 

není počítán ani jako „jednoduchý twizzl“. 

 
Taneční držení: kiliánové (nebo variace na kiliánové držení), valčíkové (nebo tangové) a foxtrotové. Aby mohlo být považováno za charakteristiku, musí být ustaveno.  

  

Změna držení: aby mohlo být uvažována pro charakteristiku, musí být provedena rozpoznatelně (např. z valčíkového do foxtrotového nebo z valčíkového do kiliánového nebo 

z foxtrotového do tangového, ale ne z valčíkového do tangového nebo z valčíkového do za ruku čelem k sobě) a každé držení musí být ustavené. 
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1.6.3. Úrovně obtížnosti  

Styl krokové sekvence: úroveň obtížnosti krokové sekvence bude určena podle následujících charakteristik:   

 žactvo (Basic, Intermediate a Advanced) ve volném tanci (po přímce nebo po oblouku v držení): styl B. 

 Senioři a junioři rytmický tanec (1 kroková sekvence  v držení nebo bez doteku nebo kombinace obou): styl B. 

 Junioři a senioři volný tanec: styl B 

 

Charakteristiky úrovní obtížnosti Styl B 

 

Úroveň Basic Úroveň 1 

(každý z partnerů) 

Úroveň 2 

(každý z partnerů) 

Úroveň 3 

(každý z partnerů) 

Úroveň 4 

(každý z partnerů) 

Kroková sekvence 

není přerušena celkem 

po více, než 50% 

celkového vzorce 

stopy, ať už 

zakopnutími,, pády 
nebo z jakýchkoli 

jiných důvodů.  

Kroková sekvence není 

přerušena po více, než 

50% celkového vzorce 

stopy ať už kvůli 

zakopnutím, pádům nebo 

jiným důvodům 
 

A 

 

obsahuje alespoň 1 typ 

obtížných obratů (pouze 

první pokus o obtížný 

obrat se počítá pro úroveň 

obtížnosti) 

 

A 

 

Musí být ustanovveno 

alespoň 1 taneční držení 

Kroková sekvence není přerušena 

po více, než 25% celkového vzorce 

stopy ať už kvůli zakopnutím, 

pádům nebo jiným důvodům 

 

A 
 

obsahuje alespoň 3 různé typy 

obtížných obratů (pouze první 

pokus o obtížný obrat se počítá pro 

úroveň obtížnosti) 

 

A  

 

jsou provedena nejméně 2 různá 

taneční držení 

Kroková sekvence není přerušena po 

více, než 10% celkového vzorce stopy 

ať už kvůli zakopnutím, pádům nebo 

jiným důvodům 

 

A 
 

Obsahuje alespoň 4 různé obtížné 

obraty (pokud je zařazen twizzl, 

musí být proveden s nejméně dvěma 

otáčkami  - „dvojitý twizzl) (pouze 

první pokus o obtížný obrat se počítá 

pro úroveň obtížnosti) 
 

A 

 

obraty jsou prováděny na obě strany 

 

A 

 
jsou provedena nejméně 3 různá 

taneční držení 

Kroková sekvence není vůbec 

přerušena ať už kvůli zakopnutím, 

pádům nebo jiným důvodům 

 

A 

 
Obsahuje alespoň 5 různých 

obtížných obratů (pokud je zařazen 

twizzl, musí být proveden s nejméně 

dvěma otáčkami  - „dvojitý twizzl) 

(pouze první pokus o obtížný obrat se 

počítá pro úroveň obtížnosti) 

 

A 

 

obraty jsou prováděny na obě strany 

 

A 
 

všechny obraty/kroky jsou 100% 

čisté 

 

A 

 

jsou provedena nejméně 3 různá 

taneční držení 
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Charakteristiky úrovní obtížnosti krokové sekvence na jedné noze: 

Úroveň Basic Úroveň 1 

(každý z partnerů) 

Úroveň 2 

(každý z partnerů) 

Úroveň 3 

(každý z partnerů) 

Úroveň 4 

(každý z partnerů) 

Jsou provedeny 

pokusy o nejméně 2 

obraty z krokové 

sekvence na jedné 

noze  

1 typ obratu krokové 

sekvence na jedné noze  

 

(pouze první pokus o 

obtížný obrat se počítá pro 

úroveň obtížnosti) 

2 různé  typy obratů krokové 

sekvence na jedné noze  

 

(pouze první pokus o obtížný obrat 

se počítá pro úroveň obtížnosti) 

3 různé typy obratů krokové 

sekvence na jedné noze  (twizzl musí 

být proveden s nejméně dvěma 

otáčkami – „dvojitý twizzl“) 

 

(pouze první pokus o obtížný obrat se 

počítá pro úroveň obtížnosti) 

VŠECHNY 4 typy různých obratů 

krokové sekvence na jedné noze  

(twizzl musí být proveden s nejméně 

dvěma otáčkami – „dvojitý twizzl“) 

 

A 

 

všechny obraty jsou 100% čisté 

 
(pouze první pokus o obtížný obrat se 

počítá pro úroveň obtížnosti) 

Poznámka: kombinovaná kroková sekvence na jedné noze je hodnocena jako jeden prvek a úroveň obtížnosti je přidělena každému z partnerů. 
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1.7. CHOREOGRAFICKÉ PRVKY 

 

1.7.1. DALŠÍ PRINCIPY POJMENOVÁNÍ PRVKŮ 

 

1. Pokud je předepsán choreografický prvek: 

a) Choreografický rotační pohyb / klouzavý pohyb / charakterová kroková sekvence, může být proveden/a na kterémkoliv místě programu;; 
b) Choreografická zvedaná figura musí být provedena po předepsané taneční zvedané figuře a choreografická sada twizzlových pohybů musí být provedená po předepsané sadě  

twizzlů.  

c) Následující choreografické rotační pohyby nebo twizzlové pohyby a choreografické charakterové krokové sekvence nebudou identifikovány. Následné taneční zvedané 

figury budou identifikovány jako prvek navíc (viz další principy pro pojmenování tanečních zvedaných figur). 

Následné choreografické klouzavé pohyby, které jsou identifikovány jako nepovolené a/nebo jako pád, musí být podle toho také pojmenovány. 

2. Choreografický otáčivý pohyb bude identifikován při nástupu do prvku a potvrzena, pokud je zvedaný partner držen nad ledem alespoň 3 vteřiny, je provedena po 

požadované taneční zvedané figuře a je v rámci požadovaného počtu choreografických prvků. 

3. Choreografický otáčivý pohyb musí být identifikován při nástupu do prvku a potvrzen po provedené 2 nebo více otáček oběma partnery simultánně. 

4. Choreografická sada twizzlových prvků bude identifikován při nástupu do prvku a potvrzena, pokud v první části oba partneři provedou simultánně alespoň 2 souvislé 

„cestující“ otáčky a ve druhé části provede alespoň jeden z partnerů alespoň 2 souvislé otáčky a je provedena po požadované sadě twizzlů. 

5.Choreografický klouzavý pohyb bude identifikován při nástupu do prvku a potvrzen, když oba partneři provedou současně kontrolovaný klouzavý pohyb na ledě. 
6. Choreografická charakterová kroková sekvence bude identifikována na začátku prvku a potvrzena, když oba partněři provedou kroky okolo krátké osy od mantinelu 

k mantinelu. 

7. Jakýkoliv choreografický prvek/pohyb zkombinovaný s jiným požadovaným prvkem jako „nástupní“ nebo „výjedová“ charakteristikou, tato charakteristika nebude 

technickým sborem uvažována pro úroveň obtížnosti jako požadovaný choreografický prvek/pohyb. Bude posouzen technickým sborem jako „nástupní“ a/nebo „výjezdová“ 

charakteristika. 

8. Pouze první provedený požadovaný počet různých choreografických prvků  bude identifikován jako požadované choreografické prvky. 

Pokud není specifický choreografický prvek proveden mezi prvním předvedeným počtem různých choreografických prvků, poslední provedený choreografický prvek, 

identifikovaný v rámci požadovaného počtu povolených choreografických prvků obdrží * a nulovou hodnotu, bude aplikována srážka -1. Následující choreograffické prvky 

(kromě zvedané figury/ChSl) nebudou identifikovány: 

i) další zvedané figury budou identifikovány jako zvedané figury „prvek navíc“, obdrží zkratku* (např. CuLi *). Tím je označeno, že prvek dostal nulovou hodnotu, byla 

aplikována srážka -1, zabere místo a bude počítána jako taneční zvedaná figura. 

ii)  Pokud není choreografický klouzavý pohyb proveden v rámci požadovaného počtu choreografických prvků, poslední provedený choreografický prvek bude 
identifikovaný jako „prvek navíc“, obdrží zkratku* (např. ChSl*). Tím je označeno, že prvek dostal nulovou hodnotu, byla aplikována srážka -1, zabere místo.  

 

POZNÁMKA: Základní hodnota všech choreografických prvků je stejná. 
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2. VODÍTKA PRO PŘIDĚLENÍ GOE ZA POŽADOVANÉ PRVKY (Zrevidované tabulky) 

 

GOE za požadované prvky je určena následující tabulkou. 

 

GOE PRVKŮ PŘEDEPSANÉHO TANCE & PŘEDEPSANÉHO TANCE (celá tabulka zrevidovaná) 

 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

 
CHARAKTERISTIKY Více negativních, než pozitivních charakteristik Základní provedení 

– obecně správně 
Plus 1-2 positivní 
charakteristiky 

Plus 3-4 positivní 
charakteristiky 

Plus 5-6 positivní 
charakteristiky 

Plus 7-8 
positivní 
charakteristiky 

Více, než 8 
positivních 
charakteristik 
(žádné 
negativní 
charakteristiky/
chyby) 

Více, než 8 
negativních 
charakteritik 

7-8 negativních 
charakteristik 

5-6 negativních 
charakteristik 

3-4 negativních 
charakteristik 

1-2 negativních 
charakteristik 

 

NEGATIVNÍ CHARAKTERISTIKY/CHYBY POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY 

1. Za každé zakopnutí  1. Dobrá kvalita – správnost, čistota a jistota hran/kroků/obratů   

2. Za každou ztrátu rovnováhy  2. Hluboké hrany   

3. Ubohá kvalita a/nebp upracované a/nebo nekontrolované a/nebo menší chyby a/nebo Velké chyby (maximálně 2 
negativní charakteristiky za každý prvek) 

 3. Hladké/bez námahy  

4. Nedostatek jednotného provedení a souhry  4. Jednotné provedení a souhra v průběhu celého prvku  

5. Neodráží charakter a styl vybraného rytmu.  5. Odráží charakter/styl zvoleného rytmu.  

6. Nedostatek skluzu/plynulosti (pohyb po ploše)  6. Stállý skluz/plynulost (pohyb po ploše)  

7. Držení a polohy nesprávné / nejsou pod kontrolou / vzdálenost mezi partnery se mění  7. Držení a polohy přesné / stálé a vzdálenost mezi partnery je malá   

8. Překročení dlouhé osy  
- výjimkou pro sezónu 2018-19 je je Romantické tango, kroky #3-5 a kroky #10-12)  za každé 

 8. Linie těla / držení obou partnerů je elegantní.  

9. Nesprávný vzorec stop   9. Maximální využití plochy kluziště a správný vzorec stop.  

10. Nezačne na správnou dobu (za každou sekci/sekvenci)  10. 100% přesnost v rytmu  

Stanovená kritéria – ne vyšší, než 

 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

KROKY DRŽENY 
PO POŽADOVANÝ 
POČET DOB 

Méně, než 75% kroků drženo po požadovaný počet dob (jedním nebo oběma z partnerů) 

 
Nejméně 75% kroků/oblouků drženo na 
požadovaný počet dob (oba partneři) 

Nejméně 90% kroků/oblouků drženo na 
požadovaný počet dob (oba partneři) 

100% kroků/oblouků drženo na 
požadovaný počet dob (oba partneři) 

PÁDY/ZAKOPNUTÍ
/ZTRÁTA 
ROVNOVÁHY 

Pád obou 
partnerů, závážné 
chyby 

Pád obou partnerů 
v průběhu 
Předepsaného 
tance NEBO 
mnoho chyb 

Pád jednoho na 
začátku prvku  
Nebo 
Pád obou na konci 
prvku 

Pád jednoho na 
konci prvku nebo 
krátký pád 
jednoho (spadne, 
hned se zvedne) 
během prvku 

Zakopnutí obou 
partnerů 
NEBO až 25% 
prvku chybí 

Ztráta rovnováhy jednoho nebo obou partnerů nebo zakopnutí jednoho (snižte podle 
tabulky) 

Žádný 
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 GOE POŽADOVANÝCH PRVKŮ (včetně CHOREOGRAFICKÝCH PRVKŮ) (celá tabulka revidovaná) 

 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

CHARAKTERISTIKY Více negativních než pozitivních  charakteristik Základní 
provedení obecně 
správné 

Plus 1 – 2 
Potitivní 
charakteristiky 

Plus 3 – 4 
Potitivní 
charakteristiky 

Plus 5 – 6 
Potitivních 
charakteristik 

Plus 7 – 8 
Potitivních 
charakteristik 
(žádné 
negativní) 

Více, než 8 
Potitivních 
charakteristik 
(žádná 
negativní) 

Více, než 8 
negativních 
charakteritik 

7-8 negativních 
charakteristik 

5-6 negativních 
charakteristik 

3-4 negativních 
charakteristik 

1-2 negativních 
charakteristik 

 

NEGATIVNÍ CHARAKTERISTIKY – jakékoli GOE  POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY  

1. Za každé zakopnutí 2 1. Prvek je inovativní a kreativní (povinná charakteristika k udělení +5 za Choreografický prvke) 2 

2. Za každou ztrátu rovnováhy 1 2. Plynulé /bez námahy 2 

3. Neodráží charakter a styl vybrané hudby/rytmu. 1-2 3. Prvek zdůrazňuje choreografii / charakter zvolené hudby a/nebo rytmu 1-2 

4. Ubohá kvalita a/nebp upracované a/nebo nekontrolované 1-2 4. Odráží nuance v hudbě. 1 

5. Ubohý vjezd/výjezd. 1 5. Neočekávaný/kreativní/bez přípravy nástup 1 

6. Nedostatek skluzu po ploše 1 6. Neočekávaný/kreativní/bez přípravy výjezd 1 

7. Nesimultánní provedení a/nebo nedostatek jednotnosti (STw, CoSp změna nohy, StSq, Choreo prvky) 1-2 7. Jednotnost / stejnost  1 

8. Obsahuje nedovolený prvek (kroková sekvence) – za každý 1 8. Čistota a jistota v krocích a obratech 1 

9. Nesprávný vzorec stop  1 9. Během prvku udržená nebo získaná rychlost 1 

10. Nedostatečná rychlost /zpomalování rotace (RoLi, Sp/CoSp) 1 10. Rychlost rotací udržená nebo zrychlená v průběhu prvku 1 

11. Ošklivé nebo neestetické pozice. 1 11. Linie těla a pozice obou partnerů estetické a/nebo v charakteru 1 

12. Sp/CoSp nevycentrovaná. 1 12. Různá držení (krokové sekvence, taneční piruety) 1 

13. Oddělení: 
- více, než na délku dvou paží 
- partneři se dotknou v prvku bez doteku 
-dlouhé oddělení před/po prvcích krátkého tance 
- měnící se vzdálenost mezi partnery (STw a krokové sekvence) 

1-2 13. Výjezd z prvních dvou twizzlů na plynule jedoucí hraně provedené oběma partnery 2 

14. Výjezd z jednoho z prvních dvou twizzlů na plynule jedoucí hraně provedené oběma partnery současně 1 

14.Ukončení Choreografického klouzavého prvku zastavením na dvou kolenech, sezením nebo ležením na ledě 
(za každého partnera)  

1 15. Stejná a blízká vzdálenost mezi partnery (STw a kroková sekvence bez doteku) 1 

Stanovená kritéria – ne vyšší, než    

 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 
MUZIK8ALNOST Mimo strukturu hudby/rytmu Obecně Ve struktuře hudby/rytmu 
PÁDY/ZAKOPNUTÍ
/ 
ZTRÁTA 
ROVNOVÁHY 

Pád obou partnerů 
s vážnými 
chybami. 
Nebo mnoho 
vážných chyb. 

Pád obou partnerů 
NEBO 
mnoho chyb. 

Pád jednoho 
z partnerůna 
začátku nebo 
v průběhu prvku 
Nebopád obou na 
konci prvku 

Pád jednoho 
z partnerů na 
konci prvku nebo 
krátký pád 
jednoho (pád/hned 
se zvedne) 
v průběhu prvku. 

Zakopnutí obou 
partnerů nebo dvě 
zakopnutí jednoho 
partnera 

 

Ztráta rovnováhy jednoho nebo obou partnerů nebo zakopnutí jednoho (snižte podle 
tabulky) 

Žádný 

*RT: Držení za ruku, kličky, zastavení na více, než 5 vteřin, vrácení se více/delší než 2 doby; 

*VT: Držení za ruku, kličky, zastavení, vrácení se více/delší než 2 doby, oddělení partnerů na dobu delší, než 5 vteřin.  
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3. KOMPONENTY: Pravidlo 504 

 

Vodítka pro hodnocení programových komponent –Rytmický tanec 
ROZPĚTÍ ZNÁMEK CHARAKTERISTIKA 

BRULSAŘSKÝCH 

DOVEDNOSTÍ 

CHARAKTERISTIKA 

SPOJOVACÍ PRVKY 

CHARAKTERISTIKA 

PŘEDVEDENÍ 

CHARAKTERISTIKA 

KOMPOZICE 

CHARAKTERISTIKA 

INTERPRETACE 

HUDBY/TIMING 

10,0 

VÝJIMEČNÉ 

 

S pádem nebo vážnou 

chybou není možné 

známku 10 udělit 

▪ hluboké, tiché, jisté, 

nenásilné hrany 

▪ hluboká a plynulá 

práce kolene 

▪ elegantní, přesné 

kroky/obraty 

▪ plynulé využívání 
všech směrů 

▪ zrychlování bez 

viditelného úsilí 

▪ vynikající rozsah 

dovedností obou 

partnerů  

▪ složitá, obtížná, různorodá 

jízda v hranách, krocích a 

obratech, držení obou 

s převažujícím držením 

obličejem k sobě 

▪ plynulý pohyb přechází 

jeden do druhého bez 
přestávek na přípravu na 

další prvek nebo po výjezdu 

z prvku 

▪ není žádné čekání pro 

přípravu na prvek nebo po 

dkončení prvku 

▪ kreativní spojení prvků 

Předepsaného tance a 

zbylého tance (RD) 

▪ pohybují se jako jeden, 

perfektní soulad 

▪ bruslí velmi blízko sebe 

většinu času a přechody jsou 

lehoučké 

▪ elegantní/sofistikovaný styl 

▪ propracované linie těla a 
končetin 

▪ precizní provedení pohybů 

těla v různých osách 

▪ oba oslňující 

▪ výjimečná schopnost odrážet 

charakter hudby (do publika 

nebo sami v sobě, pokud to 

hudba vyžaduje) 

▪ široká škála kroků, 

pohybů a požadovaných 

prvků, skvěle 

motivovaných hudbou 

▪ brilatní použití hudby, 

prostoru, symetrie 

▪ zapamatovatelné 
highlighty, rovnoměrně 

rozložené 

▪ všechny pohyby cíleně 

vytvořené a sledující 

hudební fráze 

▪ změny tempa/rytmu 

zakomponované bez 

úsilí 

▪ plné využití osobního a 

veřejného prostoru 

▪ choreografie dává 

pocit zcela jednolitého 
tance (RT): 100% 

▪ bruslaři/hudba/nuance působí 

jednotně 

▪ motivace jdoucí „od srdce“ 

▪ bruslaři zůstávají ponořeni 

v hudbě“ po celou dobu tance 

▪ výjimečná schopnost odrážet 

jako jeden charakter hudby a 
téma 

▪ perfektní zosobnění hudebního 

stylu a charakteru 

▪ timing: 100% správně 

▪ vyjádření rytmu (RT) 100% 

správně▪ nálada tance (VT): 

100% 

9,75 – 9,00 

 

EXCELENTNÍ 

 

S pády nebo vážnými 

chybami není možné 

známku 9 udělit 

▪ hluboké, tiché, jisté, 

nenásilné hrany 

▪ hluboká a plynulá 

práce kolene 

▪ excelentní přesnost při 

stavění nohy na led 

v krocích/obratech 

▪ plynulé využití všech 

směrů 

▪ zrychlování bez 

▪ složitá, obtížná, různorodá 

jízda v hranách, krocích a 

obratech, držení obou 

▪ plynulý pohyb přechází 

jeden do druhého bez 

přestávek a mezer 

▪ žádná přestávka na 

přípravu na prvek nebo o 

dokončení 

▪ kreativní napojování prvků 

▪ pohybují se jako jeden, 

perfektní soulad 

▪ bruslí velmi blízko sebe 

většinu času sbez viditelného 

úsilí při změnách 

▪ krásná linie těla a končetin 

▪ elegantní/sofistikovaný styl 

▪ precizní provedení pohybů 

těla v různých osách 

▪ precizní předvedení pohybů 

▪ široká škála kroků, 

pohybů a požadovaných 

prvků, skvěle 

inspirovaných hudbou 

▪ brilatní použití hudby, 

prostoru symetrie 

▪ zapamatovatelné 

highlighty, rovnoměrně 

rozložené 

▪ všechny pohyby cíleně 

▪ bruslaři/hudba působí jednotně 

▪ motivace jdoucí „od srdce“ 

▪ použití zajímavých a osobních 

gest k vyjádření hudby 

▪velmi dobrá schopnost odrážet 

charakter hudby po celou dobu 

tance 

▪ výjimečná schopnost 

vyjadřovat se jako jeden a 

odrážet charakter a rytmus 
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viditelného úsilí 

▪ vynikající rozsah 

dovedností obou 

partnerů  

Předepsaného tance a zbytku 

tance (RT) 

těla 

▪ oba oslňující 

▪ výjimečná schopnost odrážet 

charakter hudby (do publika 

nebo sami v sobě, pokud to 

hudba vyžaduje) 

vytvořené a sledující 

hudební fráze 

▪ změny tempa/rytmu 

zakomponované bez 

úsilí 

▪ brilantní využití 

hudby, prostoru, 

symetrie 

▪ choreografie dává 

pocit zcela jednolitého 
tance (RT): 90% 

hudby 

▪ perfektní vcítění se do stylu a 

charakteru hudby 

▪ timing: 100% správně  

▪ vyjádření rytmu (RT): 90% 

správně 

▪nálada tance (VT): 90% 

8,75 – 8,00 

VELMI DOBRÉ 

▪ silné, jisté, plynulé 

hrany 

▪ pružná kolena 

▪ přesnost při stavění 

nohy na led , 

pěkné kroky/obraty 

▪ lehkost při zrychlování 

i při obtížných obratec 

▪ široká škála dovedností 

obou v obou směrech po 

celou dobu 

▪ obtížné, různorodé 

sekvence 

hran/kroků/oblouků/držení 

obou po celou dobu 

s převažujícím držením 

čelem k sobě 

▪ jeden pohyb přechází lehce 

v další 

▪ většina prvků provedena 

bez viditelné přípravy nebo 

zakončení 
▪ kreativní spojování prvků 

Předepsaného tance a zbytku 

tance (RT) 

▪ koordinované pohyby a velmi 

dobrá shoda 

▪ bruslí blízko sebe většinu času 

s maximální lehkostí při 

změnách poloh/držení 

▪ velmi dobré držení a linie 

▪velmi dobrá kontrola nad 

tělem ve všech směrech 

▪ výrazná projekce 

▪ různé inovativní 

pohyby, které rozvíjejí 

téma 

▪ velmi dobrá 

choreografie, jasná, 

srozumitelná a 

motivovaná hudbou 

▪ změny tempa a rytmu 

zakomponovány 

s lehkostí 

▪ velmi dobré využití 
hudby/prostoru/symetrie 

▪ choreografie dává 

pocit zcela jednolitého 

tance (RT): 80% 

▪ bruslaři a hudba ladí 

▪ jasně zřetelná vnitřní motivace 

obou 

▪ použití zajímavých a osobních 

pohybů/gest k vyjádření hudby 

▪ velmi dobrá schopnost odrážet 

jako jeden charakter a rytmus 

hudby 

▪ velmi dobré zosobnění stylu a 

charakteru hudby 
▪ timing: nejméně 80% správně 

▪ vyjádření rytmu (RT): nejméně 

80% správně 

▪ nálada tance (VT): nejméně 

80% 

7,75 – 7,00 

DOBRÉ 

▪ silné, jisté, hrany 

▪ silná, pružná práce 

kolen 

▪ přesné a čisté stavění 

nohy na led v 

krocích/obratech 

▪ dobré využití všech 
směrů 

▪ schopnost lehce 

zrychlovat 

▪ široká škála dovedností 

▪ rozmanité a propojené 

oblouky/kroky/obraty/držení 

obou 

▪ rozmanité využití držení 

s převažujícím držením 

čelem k sobě 

▪ minimální používání 
překládádní nebo 

rozjezdových kroků 

▪ plynulé a kontrolované 

pohyby po celou dobu 

▪ pohybují se jako pár, lehkost 

spojení 

▪ bruslí blízko sebe 70% času 

▪ jednoduše působící změny 

všech držení a poloh 

▪ dobré držení/linie 

▪ dobré předvedení kontroly 
nad tělem ve všech směrech 

▪ oba většinu času projektují 

sebe do hudby 

▪ použití známých  a 

inovativních / 

kreativních pohybů 

motivovaných hudbou 

▪ zjevný vztah mezi 

pohyby a výběrem 

hudby 
▪ dobré využití 

hudby/prostoru/symetrie 

▪ oba bruslaři 

demonstrují zaujetí 

▪ bruslení integrováno s hudbou 

▪ dobrá vnitřní motivace a citu 

pro hudbu obou 

▪ bruslaři jsou v charakteru 

tance přes 70% programu 

▪ dobrý vztah mezi partnery, oba 

vyjadřují detaily hudby během 
pohybů 

▪ dobré vyjádření stylu a 

charakteru hudby 

▪ timing: nejméně 70% správně 
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obou 70% času ▪ kreativní spojování prvků 

Předepsaného tance a zbytku 

tance (RT) 

účelem skladby 

▪ směrováno na všechny 

strany kluziště 

▪ choreografie dává 

pocit zcela jednolitého 

tance (RT): 70% 

▪ vyjádření rytmu (RT): nejméně 

70% správně 

▪ nálada tance (VT): 70% 

6,75 – 6,00 

NADPRŮMĚRNÉ 

▪ jasné, jisté hrany 

▪ nadprůměrná práce 

kolen 

▪ nadprůměrně čisté 

stavění nohy na led v 
krocích/obratech 

Předvedené s lehkostí, 

ve všech směrech 

nejméně 60% času 

▪ lehce získávají a 

udržují rychlost a 

plynulost  

▪ nadprůměrné 

dovednosti obou 

partnerů 

▪ obtížnost a rozmanitost 

hran/kroků/obratů pro oba 

partnery 60% času 

▪ rozmanité využití držení 

s častým držením čelem 
k sobě 

▪ zřídka použité překládání 

nebo rozjezdové kroky 

▪ občasné narušení plynulosti 

▪ kreativní spojování prvků 

Předepsaného tance a zbytku 

tance (RT) 

▪ nadprůměrný jednotný pohyb 

jako páru 60% času 

▪ bruslí blízko sebe 60% času 

▪ nadprůměrná kontrola nad 

tělem a končetinami ve všech 
směrech 

▪nadprůměrné držení/linie 

▪ oba jsou schopni projektovat 

po 60% času 

▪ zajímavé pohyby 

vycházející z celkového 

konceptu 

▪ většina 

pohybů/vzorce/využití 
plochy jsou ve vztahu k 

účelu▪  

▪ nadprůměrné 

rozmístění highlightů a 

umístění tak, aby 

odpovídaly hudebnímu 

frázování a formě 

▪ kreativní přípravy na 

požadované prvky 

▪ nadprůměrné využití 

plochy 
▪ choreografie dává 

pocit zcela jednotného 

tance (RT): 60% 

▪ bruslení odpovídá hudbě 

▪ solidní vnitřní motivace a cit 

pro hudbu u obou 

▪ bruslaři jsou schopni zůstat „v 

charakteru“ hudby nejméně 60% 
času 

▪ oba bruslaři jsou schopni si 

hrát s hudbou a předat detaily 

hudby během pohybů 

▪ vztah mezi partnery tak, aby 

odrážel charakter a rytmus 

hudby nejméně 60% času 

▪ nadprůměrné vyjádření stylu a 

charakteru hudby 

▪ timing: nejméně 60% správně 

▪ vyjádření rytmu (RT): nejméně 
60% správně 

▪ nálada tance (VT): nejméně 

60% 

5,75 – 5,00 

PRŮMĚRNÉ 

▪ průměrně jisté hrany 

▪ částečná rozmanitost 

práce 

kolen/akce/kroků/obratů 

▪ stálá rychlost a 

plynulost po celou dobu 

obou  

▪ průměrný rozsah 

dovedností obou 

▪ série rozmanitých 

oblouků/kroků/obratů a 

poloh obou 

▪ průměrné využití různých 

držení s mnoha čelem k sobě 

▪ omezené použití překládání 

nebo rozjezdových kroků 

překládání nebo 

rozjezdových kroků 
▪ kreativní spojování prvků 

Předepsaného tance a zbytku 

tance (RT) 

▪ občasné porušení jednoty 

▪ bruslí blízko sebe nejméně 

50% času 

▪ průměrná kontrola nad tělem a 

končetinami ve všech směrech  

▪ pěkné držení/linie s nějakými 

přestávkami  

▪ projekční dovednosti 

variabilní, ale oba jsou schopni 
projekce 

▪ rozmanité pohyby 

často vztažené k tématu 

a hudbě 

▪ pohyby a highlighty 

odpovídají frázování 

hudby po většinu času 

▪ highlighty dobře 

rozvrženy, ale směřují 

častěji na jednu stranu 
▪ průměrné využití změn 

tempa 

▪ průměrné pohyby a 

▪ lehce rozdílná motivace/cit pro 

hudbu u partnerů 

▪ bruslaři zůstávají „v 

charakteru“ nejméně 50% času 

▪ průměrné vyjádření stylu a 

chyrakteru hudby 

▪ přiměřený vztah mezi partnery  

k vyjádření charakteru a rytmu 

hudby 
▪ timing: nejméně 50% správně 

▪ vyjádření rytmu (RT): 100% 

správně 
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využití kluziště 

▪ choreografie dává 

pocit zcela jednolitého 

tance (RT): 50%  

▪ nálada tance (VT): nejméně 

50% 

4,75 – 4,00 

SLUŠNÉ 

▪ ploché hrany s různou 

kvalitou hran a prací 

kolen 

▪ slušná škála 

kroků/obratů, na obě 

strany nejméně 40% 

▪ různá úroveň 
dovedností obou 

partnerů rozdílné 

schopnosti 

▪ nedostatek 

konzistentní rychlosti a 

plynulosti nejméně 40% 

času 

▪ rovnoměrné využití 

lehkých a těžkých 

oblouků/kroků/obratů/poloh 

▪ jeden z partnerů má některé 

sekce velmi jednoduché 

▪ využití různých držení, 

občasně čelem k sobě 
▪ kreativní spojování prvků 

Předepsaného tance a zbytku 

tance (RT) 

▪ jednotnost občas narušena 

▪ bruslí blízko sebe nejméně 

40% času 

▪ různorodá kontrola nad tělem 

a končetinami 

▪ držení/linie různorodé, 

většinou pěkný postoj 
▪ pouze jeden z partnerů 

projektuje nebo oba pouze 30% 

času 

▪ pohyby někdy 

odpovídají hudbě 

▪ pohyby a highlighty 

někdy odpovídají 

frázování hudby 

▪ prvky v zásadě dobře 

rozloženy, ale někdy 
přílišně směrovány jen 

na jednu stranu 

▪ choreografie dává 

pocit zcela jednolitého 

tance (RT): nejméně 

40%  

▪ bruslení odpovídá hudbě 

s menšími výjimkami 

▪ některé pohyby motivované, 

ale chybí vyvážený cit pro 

hudbu 

▪ slabší využití pohybů 

spojených s hudebními akcenty 
a nuancemi 

▪ správné, ale ne osobní 

vyjádžření stylu a charakteru 

hudby 

▪ vztah mezi partnery, který 

odráží charakter a rytmus hudby 

nejméně po 40% času 

▪ timing nejméně 30% správně 

▪ vyjádření rytmu (RT): nejméně 

40% správně 

▪ nálada tance (VT): nejméně 
40% 

3,75 – 3,00 

SLABÉ 

▪ některé hrany ploché 

▪ omezená práce kolen, 

občas tuhá 

▪ jen málo kroků/obratů, 

na obě strany jen 

jednoduché 

kroky/obraty, obtížné 

jen některé 

▪ nerovnoměrné 

dovednosti obou 

partnerů a občasné 
rozdílné schopnosti 

▪ nedostatek plynulosti, 

nějaké změny 

▪ některé základní 

hrany/kroky 

▪ některé jednoduché 

obraty/pózy/držení 

▪ jeden z partnerů předvádí 

obtížnost, druhý na dvou 

nohách v některých sekcích 

▪ málo využité držení čelem 

k sobě 

▪ jednoduché spojování 

prvků Předepsaného tance a 
zbytku tance (RT) 

▪ nerovnoměrná jednotnost 

▪ bruslí blízko sebe nejméně 

30% času 

▪ slabá kontrola nad tělem a 

končetinami 

▪ málo využití těla v různých 

směrech 

▪ různorodé dopnutí 

▪ relativně stabilní držení 

▪ pouze jeden z partnerů 

projektuje po 30% času nebo  a 
oba pouze příležitostně  

▪ občasné izolované 

skupiny pohybů, které 

jsou motivovány hudbou 

a odpovídají účelu 

▪ pohyby obecně 

nesledují frázování 

hudby 

▪ program často 

směrován jen stranu 

rozhodčích 

▪ odpovídající rozložení 
prvků na plochu 

▪ choreografie dává 

pocit zcela jednolitého 

▪ některé pohyby motivované, 

ale často se zdají pro bruslaře 

bez významu 

▪ hudba je jen pozadím pro 

požadované prvky 

▪ odpovídající využití hudby, ale 

předvedení je nekonzistentní a 

pár chvílemi zapadá a chvílemi 

vypadává z charakteru 

▪ nějaký vztah mezi partnery, 

který odráží charakter a rytmus 
hudby 

▪ timing správně nejméně 30% 

▪ vyjádření rytmu (RT): nejméně 
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v rychlosti tance (RT): 30%  30% správně 

▪ nálada tance (VT): nejméně 

30% 

2,75 – 2,00 

CHABÉ 

▪ krátké a slabé 

kroky/ploché hrany 

▪ malá síla, odrazy 

zoubky nebo nasazování 

ze šika 

▪ málo kroků/obratů, 

schopnost provádět na 

obě strany jen 
jednoduché obraty 

▪ nerovnoměrné 

dovednosti, jeden 

z partnerů v některých 

sekcích slabší 

▪ mnoho částí obsahuje jen 

základní oblouky/kroky 

▪ jednoduché 

obraty/pózy/držení 

▪ mnoho sekcí v držení za 

ruku nebo vedle sebe, 

minimální využití držení 

čelem k sobě 
▪ jeden z partnerů provádí 

obtížné pohyby, druhý 

většinu času na dvou nohách 

▪ jednoduché spojování 

prvků Předepsaného tance a 

zbytku tance (RT) 

▪ nekonzistentní stabilita držení 

a přerušované unisono 

▪ většinu času nebruslí blízko 

▪ chabá kontrola nad tělem a 

končetinami 

▪ slabé držení a dopnutí 

▪ omezené schopnosti projekce, 

oba jen občas 

▪ mnoho pohybů není 

motivováno zvolenou 

hudbou 

▪ účel kompozice 

prgramu je chabě 

rozvinut nebo 

komunikován pohybem 

▪ mnoho pohybů 
neodpovídá hudebnímu 

frázování 

▪ pohyby a highlighty 

jen směrem k rozhodčím 

▪ choreografie dává 

pocit zcela jednolitého 

tance (RT): 30% 

 

 

 

 

▪ žádný vztah mezi partnery 

nebo bruslaři vyjádřený cit pro 

hudbu  

▪ slabé využití pohybů 

spojených s hudebními akcenty 

a nuancemi 

▪ občasný vztah mezi partnery, 

odrážející charakter a rytmus 
hudby 

▪ pohyby nejsou 

motivované/autentické 

▪ timing: méně, než 30% 

správně 

▪ vyjádření rytmu (RT): méně, 

než 30% správně 

▪ nálada tance (VT): méně, než 

30% 

1,75 – 1,00 

VELMI CHABÉ 

▪ krátké a velmi slabé 

kroky/hrany 

▪ pomalé, malá 

plynulost, odrazy 

zoubky 

▪ málo kroků/obratů, 

většinou jen v jednom 

směru 
▪ minimální změny 

rychlosti 

▪ velmi slabé základní 

dovednosti, jeden 

v některých sekcích je 

„podpírán“ 

▪ predominance 

překládání/jednoduchých 

obratů/póz 

▪ mnoho dlouhých sekcí 

pouze v držení za ruce nebo 

vedle sebe 

▪ velmi slabé spojování 

prvků Předepsaného tance a 
zbytku tance (RT) 

▪ upracované držení a unisono 

▪ nejednotnost 

▪ bruslí blízko sebe většinu času 

▪ velmi špatné spojení držení 

těla a dopnutí 

▪ velmi špatné držení/propnutí 

▪ velmi omezená schopnost 

projekce 

▪ většina pohybů není 

motivovaná zvolenou 

hudbou 

▪ kompozice postrádá 

jasně 

definovaý/rozvinutý 

účel 

▪ program směřuje 
většinou na stranu 

rozhodčích 

▪ umístění pohybů 

postrádá vyvážení 

s malým vztahem 

k hudebnímu frázování 

▪ kompozice se opakuje 

▪ nedostatek nebo 

neodpovídající bruslařská 

dynamika ve vztahu k hudbě 

▪ pohyby se zdají bez vztahu 

k rytmu/charakteru 

▪ malý nebo žádný vztah mezi 

partnery, který by odrážel 

rytmus a charakter hudby 
▪ timing: méně, než 30%  

▪ vyjádření rytmu (RT): méně, 

než 30% správně  
▪ nálada tance (VT): méně, než 

30% 
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nebo je monotónní 

▪ choreografie dává 

pocit zcela jednolitého 

tance (RT) 

0,75 – 0,25 

EXTRÉMNĚ 

CHABÉ 

▪ extrémně slabé kroky a 

třaslavé hrany 

▪ většinou oba na dvou 

nohách 

▪ nekontrolované 

pohyby  

▪ bojují s kroky/obraty, 
stále na stejnou stranu 

▪ extrémně slabé 

základní dovednosti 

obou partnerů 

▪ nejsou schopni získat 

rychlost 

▪ základní bruslení a 

extrémně slabé pózování po 

celou dobu 

▪ pár držených hran, vzorec 

sestává z jízdy po přímce 

▪ většinou držení za ruku 

nebo vedle sebe 
▪ velmi slabé spojování 

prvků Předepsaného tance a 

zbytku tance (RT) 

▪ nestabilní držení, 

nekontrolovaná jednota a 

stejnost 

▪ většinu času nebruslí blízko 

sebe 

▪ extrémně slabé linie těla a 

končetin/držení/propnutí 
▪ postrádají projekční 

schopnosti, oba upracovaní 

▪ většina pohybů se zdá, 

že není motivována 

zvolenou hudbou 

▪ celý program 

zaměřený směrem k 

rozhodčím 

▪ umístění pohybů je 
nahodilé, není spojeno 

s frázováním hudby 

▪ umístění pohybů a 

prvků postrádá 

vyváženost 

▪ některé části plochy 

nepokryté, často 

bruslení do roviny nebo 

kolem mantinelu 

▪ choreografie nedává 

pocit zcela jednolitého 
tance (RT) 

“ 

▪ postrádá dynamiku bruslařů v 

hudbě 

▪ izolovaná a zjevně nahodilá, 

neosobní gesta, nepropojená 

nijak s charakterem hudby 

▪ malé využití pohybů, 

spojených s akcenty/detaily 
hudby 

▪ žádný vztah mezi partnery, 

který by odrážel charakter a 

rytmus hudby – dva „sólisté 

▪ timing správně z méně, než 

30% 

▪ vyjádření rytmu (RT): méně, 

než 30% správně 

▪ nálada tance (VT): méně, než 

30% 

 

Poznámky:  

 „Timing“ v komponentě Hudba/Timing znamená: 

- bruslení primárně do rytmu. 

 Pokud pád nebo přerušení ovlivní zbytek nebo část programu, může to mít vliv na jednu nebo několik programových komponent. 

 V případě, že dojde k pádu nebo vážné chybě, známka 10 nemůže být udělena v žádné komponentě. 

 V případě, že dojde k pádům nebo vážným chybám, známka 9 nemůže být udělena v žádné komponentě. 

 
Úprava programových komponent 

Pod bruslařskými dovednostmi Ztráta rovnováhy nebo zakopnutí mimo požadovaný prvek: 

 jedním partnerem                                                   -0,5 za každé 

 oba partneři                                                            -1,0 za každé 
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4. TABULKA SRÁŽEK (Rytmický tanec a Volný tanec) 

 

Kdo zodpovídá 

 

Popis Srážka Kdo zodpovídá 

Porušení pravidla o trvání tance – podle pravidla 502 -1,0 za každých 5 

vteřin kratší nebo 

delší jízdy  

Vrchní rozhodčí 

Nelegální prvek / pohyb  - podle pravidla 709 a 710, odstavce 3 

 nelegální zvedací pohyb/pozice ve zvedané figuře (Pravidlo 704, odst. 16): 

 skok (nebo odhozený skok)) s více, než jednou (1) otáčkou, provedený současně oběma 
partnery; 

 ležení na ledě 

-2,0 za každé porušení Technický sbor** 
Pokud je nelegální prvek proveden během provádění 

jakéhokoliv prvku, bude aplikována srážka za nelegální 

prvek a prvek obdrží úroveň Basic, pokud byly splněny 

požadavky pro alespoň úroveň Basic. V jiném případě 

obdrží prvek nulovou hodnotu. 

Porušení pravidla o kostýmu / rekvizitách – podle pravidla 501, odst. 1 

Poznámka: porušení pravidla o rekvizitách znamená i použití části kostýmu jako pomůcku v taneční 

zvedané figuře. V takovém případě je aplikována srážka udělovaná vrchním rozhodčím a rozhodčími a 
technický sbor přiřadí úroveň obtížnosti zvedané figury podle specifikací pro pojmenování prvku.  

-1,0 za program Vrchní rozhodčí + rozhodčí* 

 

Část kostýmu / ozdoby spadne na led – podle pravidla 501, odst. 2 -1,0 za program Vrchní rozhodčí 

Pád                                                             za každý pád jednoho partnera 

                                                                   za každý pád obou partnerů 

 Klečení nebo klouzání na dvou kolenech nebo sezení na ledě není povoleno a bude považován 

technickým sborem za pád (pravidlo 709 a 710, odst. 1.k)), pokud není specifikováno jinak 

v Communicationu ISU. 

 Jako pád je definována ztráta bruslařovy kontroly s tím výsledkem, že většina váhy bruslařova 

těla je na ledě, podpořeno jakoukoliv jinou částí těla, než jsou brusle, např. rukou/rukama, 

kolenem/koleny, zadkem nebo jakoukoliv částí paže (pravidlo 503, odst. 1). 

-1,0 

-2,0 
Technický sbor** 

Opožděný start – podle pravidla 350, odst. 2 – za start o 1 – 30 vteřin později -1,0 Vrchní rozhodčí 

Přerušení předvádění programu delší, než 10 vteřin             více, než 10 a méně, než 20 vteřin 

                                                                                                    více, než 20 a méně, než 30 vteřin 

                                                                                                    více, než 30 a méně než 40 vteřin 

Přerušení je definováno jako čas, který uplyne od momentu, kdy bruslař přestane předvádět program až 
po moment, kdy opět naváže a začne program předvádět (pravidlo 503, odst. 2). 

-1,0 

-2,0 

-3,0 

Vrchní rozhodčí 

Pokud přerušení trvá déle, než 40 vteřin, vrchní 

rozhodčí dá akustický signál a pár je diskvalifikován. 

Přerušení programu s povolení navázat od místa přerušení – podle pravidla 515, odst. 3.b) -5,0 Vrchní rozhodčí 

Pokud jeden z partnerů se nedostaví k vrchnímu 

rozhodčímu do 40 vteřin po začátku přerušení nebo 

pokud pár nenaváže s programem po dodatečných 
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povolených 3 minutách, je diskvalifikován. 

Porušení choreografických omezení  

 Krátký Rytmický tanec: podle pravidla 709, odst. 1.d) (vzorec stop), g) (oddělení), h) 

(zastavení) a i) (dotek ledu rukou/rukama) 

 Volný tanec: podle pravidla 710, odst. 1.f) (oddělení), h) (zastavení) a j) (dotek ledu 

rukou/rukama) pokud není specifikováno jinak v Communicationu ISU. 

-1,0 za program Vrchní rozhodčí + rozhodčí* 

 

Prvek navíc 

 Prvek navíc – za každou zvedanu figuru nebo piruetu v krokové sekvenci (např. RoLi+ExEl, 

Sp+ExEl) 

 Dodatečný prvek – po potvrzení počítačem, za prvky neodpovídající požadavkům pro 

Rytmický tanec nebo nejsou podle předpisu pro dobře vyvážený volný tanec (např. CuLi*) 

-1,0 za prvek 

Prvek získá nulovou 

hodnotu 

Počítač aplikuje srážku. 

Technický kontrolor autorizuje nebo opraví 

pojmenování prvku a potvrdí aplikovanou srážku. 

Požadavky na hudbu 

 Rytmický tanec: podle pravidla 709, odst. 1.c) (i) a (ii) 

 Volný tanec: podle pravidla 710, odst. 1.c) 

-2,0 za program Vrchní rozhodčí + rozhodčí* 

Specifikace tempa – Krátký Rytmický tanec: podle pravidla 709, odst. 1.c)(iii) -1,0 za program Vrchní rozhodčí 

Zvedané figury delší, než povolený čas – za každou zvedanou figuru přesahující 7 vteřin (krátká 

zvedaná figura), 10 vteřin (choreo zvedaná figura) nebo 12 vteřin (kombinovaná zvedaná figura) 
-1,0 za každou 

zvedanou figuru 

Vrchní rozhodčí 
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5. Vodítka pro hodnocení programových komponent – Předepsané tance 

 
ROZPĚTÍ ZNÁMEK CHARAKTERISTIKA 

BRULSAŘSKÝCH 

DOVEDNOSTÍ 

CHARAKTERISTIKA 

PŘEDVEDENÍ 

CHARAKTERISTIKA 

INTERPRETACE 

CHARAKTERISTIKA TIMING 

10,0 

VÝJIMEČNÉ 

 

S pádem nebo vážnou 

chybou není možné 

známku 10 udělit 

▪ precizní přechod na vrcholu 

oblouku  

▪ hluboká a plynulá práce kolen 

▪ elegantní, přesné kroky/obraty 

▪ plynulé využívání všech směrů 
▪ vynikající rychlost a síla 

▪ vynikající rozsah dovedností 

obou partnerů  

▪ pohybují se jako jeden, soulad a 

změny v držení 

▪ elegantní/sofistikovaný styl 

▪ precizní linie těla a končetin 

▪ oba oslňující 
▪ výjimečná schopnost projekce obou 

▪ široká škála inspirovaných 

pohybů/gest od srdce 

▪ bruslaři zůstanou „zahleděni v sebe“ 

nebo „v charakteru“ po celou dobu 

tance 
▪ využití nuancí jako jeden 

▪ výjimečná schopnost odrážet 

charakter rytmu jako jeden 

▪ timing: 100% správně 

▪ perfektní timing kroků 

▪ 100% na těžkou dobu 

▪ všechny pohyby těla 

synchronizované s rytmem 

9,75 – 9,00 

EXCELENTNÍ 

 
S pády nebo vážnými 

chybami není možné 

známku 9 udělit 

▪ precizní přechod na vrcholu 

oblouku  

▪ hluboká a plynulá práce kolen 

▪ elegantní, přesné kroky\obraty 

▪ plynulé využívání všech směrů 

▪ vynikající rychlost a síla 

▪ vynikající rozsah dovedností 

obou partnerů 

▪ pohybují se jako jeden, soulad a 

změny v držení 

▪ elegantní/sofistikovaný styl 

▪ precizní linie těla a končetin 

▪ oba oslňující 

▪ výjimečná schopnost projekce obou 

pohybů/gest od srdce 

▪ bruslaři zůstanou „zahleděni v sebe“ 

nebo „v charakteru“ po celou dobu 

tance 

▪ využití nuancí jako jeden 

▪ výjimečná schopnost odrážet 

charakter rytmu jako jeden 

▪ timing: 100% správně 

▪ téměř perfektní timing kroků 

▪ 100% na těžkou dobu 

▪ všechyn pohyby těla 

synchronizované s rytmem 

8,75 – 8,00 

VELMI DOBRÉ 

▪ hluboká, pružná práce kolena a 

silné překládání 

▪ stylové, přesné, 
pěkné kroky/obraty 

▪ lehké obraty do obou směrů 

▪ široká škála dovedností obou 

▪ koordinované pohyby a perfektní 

shoda 

▪ lehkost při změnách držení 
▪ velmi dobré držení a linie 

▪ výrazná projekce obou 

▪bruslaři a hudba se prolínají – interní 

motivace 

▪velmi dobrá škála zajímavých 
pohybů/gest 

▪ velmi dobrá schopnost odrážet jako 

jeden charakter a rytmus hudby 

 

▪ timing: 100% správně 

▪ téměř perfektní timing kroků 

▪ 100% na těžkou dobu 
▪ většina pohybů těla 

synchronizovaných s rytmem 

7,75 – 7,00 

DOBRÉ 

▪ silná, pružná práce kolen 

▪ čisté a přesné kroky/obraty 

▪ dobrá rychlost a silné 

překládání 

▪ široká škála dovedností obou 

▪ pohybují se jako pár 
▪ jednoduše působící změny držení 

▪ dobré držení/linie 

▪ oba většinu času projektují sebe do 

hudby 

▪ integrované bruslení/hudba – 

variabilní motivace 

▪ bruslaři zůstanou „v charakteru“ po 

většinu doby tance 

▪ odráží nuance  

▪ dobrý vztah mezi partnery 

▪ timing: 70% správně 

▪ velmi dobrý timing kroků na těžkou 

dobu 70% 

▪ pohyby těla obecně ve vztahu  

k rytmu těžkou 

6,75 – 6,00 ▪ nadprůměrná práce kolen ▪ nadprůměrný jednotný pohyb jako ▪ pohyby v charakteru hudby 60% ▪ timing: 60% správně 
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NADPRŮMĚRNÉ ▪ obecně dobré kroky /obraty 

60% času 

▪ udržování rychlosti a plynulosti 

s lehkostí  

▪ nadprůměrná škála dovedností 

obou partnerů 

páru 60% času 

▪nadprůměrné linie těla a končetin, 

nadprůměrné držení 

▪ oba jsou schopni projektovat po 60% 

času 

času 

▪ nějaké odrážení nuancí 

▪ vztah mezi partnery 60% času 

▪ timing kroků přesný 

▪ na těžkou dobu 60% 

▪ některé pohyby těla ve vztahu  

k rytmu 

5,75 – 5,00 

PRŮMĚRNÉ 

▪ částečná práce kolene 

▪ nějaká schopnost 

v krocích/obratech a otáčení na 

obě strany 

▪ stálá rychlost a plynulost po 
celou dobu obou  

▪ průměrný rozsah dovedností 

obou 

▪ občasné porušení jednoty 

▪ průměrné držení/linie s nějakými 

přestávkami  

▪ stálá příjemná linie těla a končetin 

▪ projekční dovednosti variabilní, ale 
oba jsou schopni projekce 

▪ jeden partner má motivované 

pohybybu u partnerů 

▪ slabší odrážení akcentů/nuancí 

▪ průměrné vyjádření rytmu a využití 

akcentů/nuancí 
▪ průměrné emocionální spojení k 

hudbě 

▪ průměrý vztah mezi partnery  

▪ timing: 50% správně 

▪ občasné chyby v timingu, ale obecně 

v rytmu 

▪ na těžkou dobu 50% 

▪ některé pohyby těla neodráží rytmus 

4,75 – 4,00 

SLUŠNÉ 

▪ různá kvalita prácí kolen 

▪ slušné dovednosti v 

krocích/obratech 

▪ podobná úroveň dovedností 

▪ konzistentní rychlost a 

plynulost jen po 40% času 

▪ jednotnost občas narušena 

▪ držení/linie různorodé, většinou 

pěkné 

▪ solidné linie těla a končetin 

▪ pouze jeden z partnerů projektuje 

nebo oba pouze 30% času 

▪ pohyby někdy odpovídají hudbě, ale 

vyjádření je slušné a pár střídavě 

vypadává a zase se vnořuje do 

charakteru 

▪ některé pohyby motivované 

▪ nějaký vztah mezi partnery 

▪ timing: nejméně 40% správně 

▪ občasné drobné chyby v timingu, ale 

většinou v rytmu 

▪ na těžkou dobu 40% 

▪ ,moho pohybů těla neodráží rytmus 

3,75 – 3,00 

SLABÉ 

▪ jistota a plynulost kolísavá 

▪omezená práce kolen, občas 

tuhá 

▪kolísavá schopnost v obratech 
▪ kolísavá rychlost a síla 

▪ nerovnoměrné dovednosti obou 

partnerů a občasné rozdílné 

schopnosti 

▪ nedostatek plynulosti, nějaké 

změny v rychlosti 

▪ nekonzistentní držení a často se 

pohybují samostatně – kolísavá 

jednostnost 
▪ kolísavá linie těla a končetin/držení , 
občas přijatelná 

▪ pouze jeden z partnerů projektuje po 

30% času 

▪ některé pohybyvyužívají rytmus, ale 

výraz je slušný a pár střídavě 

vypadává a zase se vnořuje do 

charakteru 
▪ některé motivované pohyby 

▪ nějaký vztah mezi partnery 

▪ timing: nejméně 30% správně 

▪ některé části mimo rytmus 

▪ nebo na těžkou dobu 30% 

▪ některé pohyby těla mimo rytmus 

2,75 – 2,00 

CHABÉ 

▪ malá síla - odrazy zoubky víc, 

než 80% času, nasazování ze 

široka 

▪ lehké jen v jednoduchých 

obratech 

▪ nerovnoměrné dovednosti, 
jeden z partnerů v některých 

▪ nekonzistentní stabilita držení a 

přerušované unisono 

▪ chabé linie těl a 

končetin/držení/dopnutí 

▪ omezené schopnosti projekce, oba 

jen občas 

▪ některé kroky využívjí hudbu, ale 

nejsou s rytmem spojeny 

▪ chabé využití akcentů a nuancí 

▪ příležitostný vztah meti partnery 

▪ timing: méně, než 20% správně 

▪ na těžkou dobu 20% 

▪ většina pohybů těla mimo rytmus 
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sekcích slabší“ 

1,75 – 1,00 

VELMI CHABÉ 

▪ pomalé, malá plynulost 

▪ časté odrážení se zoubky nebo 

nasazování ze široka 

▪překládání na jednu stranu slabé 

▪ velmi slabé základní 

dovednosti, jeden v některých 

sekcích je „podpírán“ 

▪ upracované držení a unisono 

▪ nejednotnost 

▪ velmi špatné linie těla a 

končetin/držení/dopnutí  

▪ velmi omezená schopnost projekce 

▪ pohyby se nezdají mít vztah k rytmu 

a charakteru 

▪ minimání pozornost na nuance 

▪ malý nebo žádný vztah mezi 

partnery 

▪ timing: méně, než 20% správně 

▪ na těžkou dobu 20% 

▪ větší část tance mimo rytmus 

▪ většina pohybů těla mimo rytmus 

0,75 – 0,25 

EXTRÉMNĚ 

CHABÉ 

▪ špatná rovnováha 

▪ problémy s kroky/obraty 

▪ nedostatek rychlosti a 
plynulosti  

▪ extrémně slabé základní 

dovednosti obou 

▪ nestabilní držení a unisono 

▪ extrémně špatné linie těla a 

končetin/držení/dopnutí  
▪ nedostatečná schopnost projekce – 

oba upracovaní 

▪ izolovaná, a zjevně nahodilá gesta 

bez vztahu 

k charakteru/nuancím/akcentům 
▪ žádný vztah mezi partnery 

▪ úplně mimi rytmus 

▪ nebruslí vůbec na těžkou dobu 

 

Poznámka: 

 Pokud pád ovlivní zbytek programu nebo část programu, může to mít vliv na jednu nebo několik programových komponent. 

 V případě, že dojde k pádu nebo vážné chybě, známka 10 nemůže být udělena v žádné komponentě. 

 V případě, že dojde k pádům nebo vážným chybám, známka 9 nemůže být udělena v žádné komponentě. 
 

 

6. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ V PROTOKOLU 

Symbol Popis Vysvětlení 

< Označuje přerušení na méně, než 4 

doby 

Pokud prvek Předepsaného tance je přerušen na méně, než 4 doby – klíčový bod je identifikován a úroveň obtížnosti 

přidělena a ponížena o 1.  

Na protokolu je zaznamenáno jako „<“, aby bylo označeno přerušení na méně, než 4 doby. Příklad: Yes, Yes, Yes, 

Yes – úroveň 4 se stane úrovní 3. 

< < Označuje přerušení na více, než 4 doby Pokud prvek Předepsaného tance je přerušen na více, než 4 doby, ale je dokončeno 75% kroků oběma partnery, 

klíčové body jsou identifikovány a úroveň obtížnosti ponížena o 2. Na protokolu je zaznamenáno jako „<<“, aby 

bylo označeno přerušení navíce, než 4 doby. Příklad: Yes, Yes, Yes, Yes – úroveň 4 se stane úrovní 2. 

! Označuje přerušení prvku 
Předepsaného tance na více, než 25% 

Pokud pár dokončí méně, než 75% prvku Předepsaného tance, technický specialista identifikuje klíčové body jako 
předvedené (Yes, No, Yes, Timing), označí jménem prvek Předepsaného tance, přidělí „nulovou úroveň obtížnosti“ a 

přidá „attention“. 

S Označuje oddělení partnerů během PSt Pokud se pár oddělí a ztratí držení během krokové sekvence typu předepsaný tranec, technický sbor sníží úroveň 

obtížnosti o 1. 

> Označuje delší, než povolenou taneční Pokud je délka taneční zvedané figury delší, než povolený čas, vrchní rozhodčí aplikuje srážku 1 bod – délku trvání 



  

35 

 

zvedanou figuru zvedané figury potvrdí vrchní rozhodčí elektronicky. 

ExEl Označuje prvek navíc Pokud se v krokové sekvenci objeví zvedaná figura nebo pirueta (např. RoLi+ExEl, Sp+ExEl), uplatní se srážka -1. 

* Označuje prvek navíc, který není 

v douladu s požadavky 

Pokud se objeví další prvek, který není v souladu s požadovanými prvky pro Rytmický tanec nebo v souladu 

s požadavky „dobře vyváženého programu Volného tance“, bude uplatněna srážka 1,0.  

  

 

 

 

 

7. ŠKÁLA HODNOT SEKVENCÍ PŘEDEPSANÝCH TANCŮ A POŽADOVANÝCH PRVKŮ: viz zvláštní Communication ISU 

 

II. OPRAVA KLÍČOVÝCH BODŮ PRO ROMANTICKÉ TANGO (publikované v revidovaném Communicationu 2148) 

Na základěě diskuse s trenéry byl v Romantickém tangu v Sekci 2 opraven klíčový bod 2 pro partnerku a klíčový bod 3 pro partnera. 

 

Romantické tango 
Prvek předepsaného 

tance  

(1TR) kroky # 1-27 

25% = 7 kroků 

Klíčový bod 1 

Kroky partnerky 8–10 (RBO, 

CR-LBOI/LBI-Twl (mezi dobami 

2 & 3), RBI) 

Klíčový bod 2 

Kroky partnera 8-10 (LFO, 

CR-RFOI, LFI) 

Klíčový bod 3 

Kroky partnerky 16-24 (LFO, 

XF-RFI, XB-LFO, XF-RFO, XF-

LFI, XB-RFO, XF-LFO-Rk, XF-

RBI, XF-LBI3) 

Klíčový bod 4 

Kroky partnera 16-25b (LFO, 

XF-RFI, XB-LFO, XF-RFO, 

XF-LFI, XB-RFO, XF-LFO-Rk, 

XF-RBI, XF-LBI3, RFI-OpMo, 

LBI) 

Charakteristiky 

klíčového bodu 

 

1. správné hrany 

2. správný obrat (Twl) 

3. správné držení (#9 kromě Tw) 

1. správné hrany 

2. správná změna hrany 

3. správné držení (#9 kromě Tw)* 

1. správné hrany 

2. správný obrat  

1. správné hrany 

2. správný obrat 

Prvek předepsaného 

tance  

(2TR) kroky # 28-49 

25% = 6 kroků 

Klíčový bod 1 

Kroky partnerky 29–31 (Wd-

RFO-LFO/RFO3, LBO, RFO) 

 

Kroky partnera 29-31 (Wd-LBO-

RBI/LFO, RFO3, LBO) 

Klíčový bod 2 

Kroky partnerky 35a, 36, 37a,-

37b (LFO-Rk, RBO3, LFI-

ClCho, RBO) 

Klíčový bod 3 

Kroky partnera 35a, 35b, 36, 

(LFO, RFO-Sw-ClCho, LBI,) 

Klíčový bod 4 

Kroky partnerka 44-45 (LFI-

ClCho, RBO/RBO-Twl) 

 

Kroky partnera 44-45a (LFI, 

RFI) 

Charakteristiky 

klíčového bodu 

1. správné hrany  

2. správné obraty 

1. správné hrany 

2. správné obraty (#35a, 36, 37a) 

3. správné držení (partnerka #35a) 

** 

1. správné hrany  

2. správný obrat (#35b) 

3. správné držení (#35b) ** 

1. správné hrany  

2. správné obraty 

První krok tance začíná na čtvrtou dobu taktu a Helikoptéra začíná na první dobu hudební fráze. 

*Během kroku 8 partnerka položí svou pravou ruku na partnerovo levé rameno a svou levou ruku za svá záda aby mohla uchopit partnerovu pravou ruku. Partnerka setrvá 

v tomto držení až do twizzlu. 
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**Během provádění zvratu položí parrtnera svou levou ruku na partnerovo pravé rameno a její pravá ruka se spojí s partnerovou na jejím pravém boku. Partner má pravou 

ruku nappjatou. 

Je povolena krátká změna hrany v poslední ½ době kroku, aby mohla být provedena příprava na odraz/přechod do dalšího kroku. (Např. Kroky partnerky 30-31 (LBO, RFO). 

Poznámka: Partnerův krok #2 je Wd-XF-RFO-LFO/LFI (nohy u sebe) 

Poznámka: Kroky a další definice/popisy kroků najdete v Praidle 704 a Příručce ISU Tance na ledě 2003. 

Pro sezónu 2018/19 není překročení dlouhé osy při provádění kroků #3, 4, 5 a kroků #10, 11, 12 v Romantickém tangu považováno za porušení předepsaného vzorce stop. 

 

8. INFORMACE PRO PŘEDEPSANÝ TANEC A PRVKY PŘEDEPSANÉHO TANCE PRO SEZÓNU 2018-19 (vložena nová tabulka) 

Zahrnuje procenta kroků v Předepsaném tanci a Prvcích Předepsaného tance 

 

 TANEC POŽADOVANÁ 
SEKCE nebo 

SEKVENCE 

POČET KROKŮ 
V SEKCI NEBO 

SEKVENCI 

Počet kroků 

10% 25% 50% 75% 90% 

Basic Novice Swing Dance 2 sekvence 15 2 4 8 11 13 

 Vrbový valčík 2 sekvence 22 2 6 11 17 20 

 Tango Fiesta 2 sekvence 16 2 4 8 12 14 

         

Intermediate 

Novice 

Zvratový 

foxtrot 

4 sekvence 14 1 4 7 11 13 

 Americký 

valčík 

2 sekvence 16 2 4 8 12 14 

 Čtrnáctikrok 4 sekvence 14 1 4 7 11 13 

 Tango 2 sekvence 22 2 6 11 17 20 

         

Advanced 

Novice 

Argentinské 

tango 

2 sekvence 31 3 8 16 23 28 

 Blues 3 sekvence 17 2 4 8 13 15 

         

Junioři Argentinské 

tango 

Sekce 1: kroky 1-18 

Sekce 2: kroky 19-31 

18 

13 

2 

1 

5 

3 

9 

6 

14 

10 

16 

12 

         

Senioři Romantické 

tango 

Sekce 1: kroky 1-18 

Sekce 2: kroky 19-31 

27/29 = průměr 28 

25/25 = průměr 25 

3 

2 

7 

6 

14 

12 

21 

19 

25 

23 

 



  

37 

 

III. ČÁST POŽADAVKŮ TECHNICKÝC PRAVIDEL PRO RYTMICKÝ TANEC V SEZÓNĚ 2019/20 

 

1. Rytmy: Pravidlo 709, odstavec 1.a) stanoví, že rytmus/rytmy a/nebo téma/ta jsou vybírány TVTL každoročně na danou sezónu. Pro sezónu 2019/20 byly vybrány 

následující rytmy. 

 

Junioři a senioři: muzikál, opereta, Broadway plus jakýkoliv jiný rytmus/rytmy. 

Senioři: kroková sekvence typ předepsaný tanec musí být provedena na následující rytmy: Quickstep, Blues, Pochod, Polka nebo Foxtrot. 

Junioři: prvky Předepsaného tance Tea Time Foxtrot musí být provedeny na rytmus Foxtrotu, ve stylu Foxtrotu. Tempo hudby během celého prvku 

Předepsaného tance musí být stálé a v souladu s požadovaným tempem Předepsaného tance: 27 čtyřdobých taktů za minutu, plus nebo mínus 2 doby za 
minutu. 

 

2. Vodítka a úpravy: Budou publikovány v následném Communicationu. 

 

3. Požadované prvky: Budou publikovány v následném Communicationu.  

 

Popis, tabulka a nákres prvků Předepsaného tance Tea Time Foxtrot bude publikován v následném Communicationu a ISU dá k dispozici vzdělávací video. 

 

 Platí pravidlo 708, odstavec 1 s následujícími úpravami v první větě pododstavce d): Timing – prvky Předepsaného tance a kroková sekvence, typ předepsaný tanec, 

musí být předveny přesně v tempu hudby, se začátkem prvního kroku každého prvku Předepsaného tance nebo krokové sekvence typu předepsaný tanec na první 

dobu hudební fráze.   


