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SÓLOVÉ A PÁROVÉ BRUSLENÍ 
 

Různé změny ve speciálních pravidlech a technických pravidlech přijaté 57. kongresem ISU 

 

 

 

I. Speciální pravidla 

 

Pravidlo 353, odst. 1 h), ii) 

ii) Sekvence skoků se hodnotí jako jeden celek – sečtením základních hodnot dvou skoků, následným 

násobením výsledku koeficientem 0,8 a aplikováním GOE na skok s vyšší numerickou hodnotou. 

Výsledná základní hodnota sekvence skoků se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.   

 

Pravidlo 353, odst. 1 h), iv) 

iv) V krátkém programu a volné jízdě sólového bruslení se základní hodnota (bez GOE) skokových prvků 

předvedených ve druhé polovině programu násobí speciálním koeficientem 1,1, aby tak bylo ohodnoceno 
rovnoměrné rozvržení obtížných skoků. Násobení tímto koeficientem však bude uplatněno pouze u 

jednoho posledního skokového prvku v druhé polovině krátkého programu a třech posledních skokových 

prvků volné jízdy. Výsledná základní hodnota skoků předvedených v druhé polovině programu se 

zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Druhá polovina programu začíná v polovině jeho předepsané délky 

bez ohledu na toleranci plus nebo mínus 10 vteřin. V případě přerušení programu v délce do 3 minut 

(Pravidlo 515) se násobení koeficientem 1,1 uplatňuje u skokových prvků předvedených v druhé polovině 

programu před přerušením. 

 

Pravidlo 414, odst. 4 b)  

b) Aktivita: před 31. červencem kalendářního roku, ve kterém je nominován jako Technický kontrolor, byl 

během předchozích dvaceti čtyř (24) měsíců členem Technického sboru v Sóle a Tancích na ledě nebo 
třiceti šesti (36) měsíců ve Sportovních dvojicích na:  

- dvou (2) mezinárodních soutěžích (podle Pravidla 411, odst. 9 b),  

nebo  

- jednom (1) Mistrovství ISU nebo jedné (1) soutěži Grand Prix nebo Finále Grand Prix (seniorů nebo 

juniorů) nebo na jedné (1) soutěži Challenger Series (seniorů) a jedné (1) národní soutěži (podle 

Pravidla 411, odst. 9a).   

Aktivita v párovém bruslení se započítává i do sólového bruslení. Aktivita v sólovém bruslení se 
nezapočítává do párového bruslení, s výjimkou situací, kdy působí v soutěži v párovém bruslení jako 

vrchní rozhodčí, rozhodčí, člen OAC, nebo se účastní či moderuje seminář ISU zaměřený na párové 

bruslení. 

 

Pravidlo 415, odst. 4 b)  

b) Aktivita: před 31. červencem kalendářního roku, ve kterém je nominován jako Technický specialista, byl 

během předchozích dvaceti čtyř (24) měsíců členem Technického sboru na: 

- dvou (2) mezinárodních soutěžích (podle Pravidla 411, odst. 9 b),  

nebo  

- jednom (1) Mistrovství ISU nebo jedné (1) soutěži Grand Prix nebo Finále Grand Prix (seniorů nebo 

juniorů) nebo na jedné (1) soutěži Challenger Series (seniorů) a jedné (1) národní soutěži (podle 

Pravidla 411, odst. 9a). 

Aktivita v párovém bruslení se započítává i do sólového bruslení. Aktivita v sólovém bruslení se 

nezapočítává do párového bruslení. 

 

Pravidlo 430, odst. f)  

Obecná a specifická práva a povinnosti  

- Všechna zařízení a formy elektronické komunikace jako jsou mobilní telefony, tablety nebo chytré 

hodinky, musí být vypnuty v době, kdy jsou činovníci na místě výkonu své služby.  

- Činovníci ISU nesmí vykonávat pozici Vedoucího výpravy v sezóně, kdy jsou nominováni jako Vrchní 

rozhodčí, Rozhodčí, Technický kontrolor, Technický specialista nebo člen OAC na Mistrovství ISU nebo 

Zimních olympijských hrách.  



 

Pravidlo 431, odst. 1  

Porada rozhodčích na mezinárodních soutěžích  

Rozhodčí na mezinárodních soutěžích se musí zúčastnit porady rozhodčích konané bezprostředně před začátkem 

soutěže. Přesný čas a podoba této porady bude určena Vrchním rozhodčím, nicméně tato porada musí obsahovat 

alespoň stručné shrnutí všech bodů, které jsou povinné v úvodní poradě rozhodčích na Mistrovstvích ISU, ISU 

soutěžích a Zimních olympijských hrách.  

 

 

II. Technická pravidla 

Pravidlo 504, odst. 1 c) 

c) Stupeň předvedení (GOE)  

Každý rozhodčí hodnotí kvalitu provedení každého prvku v závislosti na pozitivních nebo negativních 

charakteristikách provedení a chybách na jedenáctistupňové (11) škále GOE: +5, +4, +3, +2, +1, základní 

hodnota, -1, -2, -3, -4, -5.  

Podle Pravidla 353, odst. 1 h) (i) a (ii) a 1 i), kombinace skoků, sekvence skoků (v sóle a sportovních dvojicích) 

jsou hodnoceny jako jeden celek. Instrukce pro hodnocení GOE jsou publikovány a aktualizovány v 

Communicationech ISU. 

 

Pravidlo 504, odst. 3 b) 
Body udělované rozhodčími odpovídají následujícím stupňům programových komponent: méně než 1 – 

extrémně ubohé, 1-1,75 – velmi ubohé, 2-2,75 – ubohé, 3-3,75 – slabé, 4-4,75 – slušné, 5-5,75 – průměrné, 6-

6,75 – nadprůměrné, 7-7,75 – dobré, 8-8,75 – velmi dobré, 9-9,75 – vynikající, 10 – výjimečné. 

 

Pravidlo 520, odst. 2 

Podle výsledků po Krátkém programu/Rytmickém tanci soutěžící na 1 – 24 místě v sóle, na 1 – 16 místě ve 

sportovních dvojicích (1 – 20 místě ve sportovních dvojicích na Mistrovství světa) a na 1 – 20 místě v tancích na 

ledě, se kvalifikují do finálových Volných jízd/Volných tanců.   

 

Pravidlo 610 

Kombinace skoků 
V kombinaci skoků je dopadová noha jednoho skoku odskokovou nohou následujícího skoku. Jedna plná otočka 

na ledě mezi skoky (volná noha se smí dotknout ledu, ale nesmí být na ni převedena váha) zachovává prvek 

v rámci definice kombinace. Euler je skokem ze seznamu skoků s hodnotou uvedenou v tabulce SOV, pokud je 

předveden v kombinaci mezi dvěma skoky ze seznamu skoků. 

Pokud se první skok z kombinace dvou skoků nezdaří a je označen jako skok, který není uveden na seznamu 

skoků, celek je stále považován za kombinaci skoků.  

 

 

-5 -4 -3 -2 -1 

Zákl. 

hodnot

a 

+1 +2 +3 +4 +5 

 -50% -40% -30% -20% -10%  +10% +20% +30% +40% +50% 

1 Eu (Euler) -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.50 +0.05 +0.10 +0.15 +0.20 +0.25 

1Eu< -0.19 -0.15 -0.11 -0.08 -0.04 0.38 +0.04 +0.08 +0.11 +0.15 +0.19 

 

Pravidlo 610 

Sekvence skoků 

Sekvence skoků obsahuje dva (2) skoky s libovolným počtem otoček; sekvence začíná libovolným skokem ze 
seznamu skoků, po kterém bezprostředně následuje skok axelového typu přímým překročením z dopadového 

oblouku prvního skoku do odrazového oblouku axela. 

 

Pravidlo 610 

Zakázané prvky/pohyby jsou: 

- saltové typy skoků; 

- zvedané figury provedené v chybném držení. 
 

 

Pravidlo 611, odst. 2 a 3 

Juniorský a seniorský krátký program – ženy a muži 
b) sólovému skoku nemusí předcházet kroky a/nebo jiné srovnatelné pohyby  



 

Pravidlo 612 

Opakování: 

Jakýkoli dvojitý skok (včetně dvojitého Axela) nemůže být zařazen ve volné sólové jízdě více než dvakrát (jako 

sólový skok nebo jako součást kombinace / sekvence skoků).  

Ze všech trojitých a čtverných skoků pouze dva (2) mohou být předvedeny dvakrát. Z těchto dvou opakování 

pouze jedno může být opakování čtverného skoku. Pokud alespoň jeden z opakovaných skoků je v kombinaci / 

sekvenci skoků, obě provedení budou mít plnou numerickou hodnotu podle SOV (hodnoty krasobruslařských 

prvků). Pokud je skok opakován v obou předvedeních jako sólový, druhé předvedení bude mít 70% numerické 
hodnoty prvku podle SOV.  

Trojité a čtverné skoky se stejným názvem budou posuzovány jako dva rozdílné skoky. Žádný trojitý nebo 

čtverný skok nesmí být předveden více než dvakrát.  

 

Pravidlo 620 

Krátký program seniorských a juniorských sportovních dvojic v každé sezóně obsahuje sólovou kombinovanou 

piruetu se změnou nohy, neobsahuje však párovou kombinovanou piruetu.  

 

Pravidlo 621 

Volné jízdy sportovních dvojic 

2. Dobře vyvážený program seniorů musí obsahovat: 

 maximálně 3 zvedané figury, ne všechny ze stejné skupiny, s úplným propnutím paže/paží partnera 

 maximálně 1 twistovanou zvedanou figuru 

 maximálně 2 rozdílné odhazované skoky 

 maximálně 1 sólový skok 

 maximálně 1 kombinaci nebo sekvenci skoků 

 maximálně 1 párovou kombinovanou piruetu 

 maximálně 1 spirálu smrti odlišnou od spirály smrti předvedené v krátkém programu 

 maximálně 1 choreografickou sekvenci 

 

3. Dobře vyvážený program juniorů musí obsahovat: 

 maximálně 2 zvedané figury, ne všechny ze stejné skupiny, s úplným propnutím paže/paží partnera 

 maximálně 1 twistovanou zvedanou figuru 

 maximálně 2 rozdílné odhazované skoky 

 maximálně 1 sólový skok 

 maximálně 1 kombinaci nebo sekvenci skoků 

 maximálně 1 párovou kombinovanou piruetu 

 maximálně 1 spirálu smrti  

 maximálně 1 choreografickou sekvenci 

 

 

III. ISU Communication 2168 
 

Obsah tohoto Communicationu podléhá usnesením 57. kongresu ISU. Veškeré údaje uvedené 

v Communicationu 2168 zůstávají v platnosti. Níže jsou uvedeny korekce drobných překlepů: 

 

Strana 8, pozn. 4: oprava – 3Lz< se opravuje 3F< 

1. U kombinací skoků / sekvencí skoků se při aplikování GOE s numerickou hodnotou nejobtížnějšího 

skoku zohledňují znaky „<“, „e“, „V“ (např. 3T se základní hodnotou 4,2 je považován za obtížnější 

skok než 3F< se sníženou základní hodnotou 3,98). 

 

Strana 14 (v originálním anglickém znění str. 12), zvedané figury: oprava – v anglickém originále slovo „with“ 

opraveno a nahrazeno slovem „which“. České znění: 

2. zvedané figury s více než jedním bodem kontaktu mezi partnery, u kterých je udržení rovnováhy 
obzvláště obtížné a vyžaduje perfektní kontrolu těla (např. pozice hvězdy, kdy je partnerka otočena 

tváří od partnera). 

 

IV. Seminář ve Frankfurtu 2018 

 



Nové požadavky na zvýšení kvalifikace Technických kontrolorů / Technických specialistů budou platné od 

sezóny 2019/20.  

 

Tubbergen,       Jan Dijkema, Prezident 

 25. června 2018 

Lausanne       Fredi Schmid, Generální ředitel 

 


