
SYNCHRONIZOVANÉ BRUSLENÍ 
Dobře vyvážený program pro sezónu 2019/20 

 
 

OBECNÉ 
Základní hodnota prvků bude pro ty prvky, které jsou uvedeny na výběr stejná jako 
„výběr  jednoho (1) prvku z“ 
 

 
SENIOŘI 
 

SENIORSKÝ KRÁTKÝ PROGRAM ( Pět (5) předepsaných prvků)    
 

1. Prvek PROLÍNÁNÍ 
- úhlové prolínání „angled“ 
- přídavná charakteristika (bod prolínání) je předepsána 

 
      2.   PRVEK POHYB volné jízdy 

- jedno (1) fm  musí  být provedeno celým týmem 
- fm musí být stejné 

 
      3.    PRVEK BEZ DRŽENÍ  

- přídavná charakteristika (kroková pasáž) je předepsána 
 
      4.    Pivotující prvek – BLOK 

- pivotování je předepsáno ve třech (3) řadách 
 

       5.  Sunoucí prvek – KRUH 

 
 
SENIORSKÁ VOLNÁ JÍZDA (Devět (9)  prvků)     
MUSÍ OBSAHOVAT TĚCHTO OSM (8) PŘEDEPSANÝCH PRVKŮ: 

 
 1. KREATIVNÍ prvek – zvedaná figura 
 
 2. SKUPINOVÁ zvedaná figura – jedoucí  s rotací 
  

3 & 4. Dvě (2) různá PROLÍNÁNÍ  
- přídavná charakteristika (bod prolínání (pi)) je povolena a bude počítána 

pokud je provedena správně 
 

5. Prvek POHYBY volné jízdy 
- do čtyř  (4) různých fm 

 
6. PRVEK BEZ DRŽENÍ 

- přídavná charakteristika (kroková pasáž) je volitelná a bude započítána pokud 
bude provedena správně 

 
7. PÁROVÝ prvek 
 
8. Prvek TWIZZLY 
- série dvou (2) twizzlů, jeden (1) do každého rotačního směru je předepsané 



 
 
 PLUS výběr jednoho (1) prvku z každé ze skupiny A: 
 
 9. SKUPINA A 

 Umělecký prvek - KRUH 
NEBO 

 Umělecký prvek - VĚTRNÍK 
 
POZNÁMKA:  Prvek bez držení a prvek Twizzly nesmí být provedeny za sebou. 

 
 

JUNIOŘI 
 

JUNIORSKÝ KRÁTKÝ PROGRAM ( Pět (5) předepsaných prvků)    
MUSÍ OBSAHOVAT TĚCHTO PĚT (5) PŘEDEPSANÝCH PRVKŮ: 
 

1. Prvek PROLÍNÁNÍ  
- bičové „whip“ prolínání 
- přídavná charakteristika (bod prolínání) je předepsána 

 
2. Prvek POHYBY PO PLOŠE 

- jedno (1) fm  musí  být provedeno celým týmem 
- fm musí být stejné 
 

3. PRVEK BEZ DRŽENÍ  
- přídavná charakteristika (kroková pasáž) je předepsána 

 
4. Sunoucí prvek – VĚTRNÍK 

- předepsána je konfigurace 3 ramenný větrník 
 

5. Prvek TWIZZLY 
- série dvou (2) twizzlů, jeden (1) do každého rotačního směru je předepsané  

 
 
POZNÁMKA:  Prvek bez držení a prvek Twizzly nesmí být provedeny za sebou. 

 
 
JUNIORSKÁ VOLNÁ JÍZDA (Osm (8) prvků)      
MUSÍ OBSAHOVAT TĚCHTO SEDM  (7) PŘEDEPSANÝCH  PRVKŮ: 
 
      1. & 2. Dvě (2) různé prvky PROLÍNÁNÍ  

- přídavná charakteristika (bod prolínání (pi) je volitelná a bude započítána pokud bude 
provedena správně 
 

      3. PRVEK POHYB volné jízdy 
- do čtyř  (4) různých fm 
 

      4.   PRVEK BEZ DRŽENÍ 
- přídavná charakteristika (kroková pasáž) je volitelná a bude započítána pokud bude 

provedena správně 
 
      5. Pivotující prvek – BLOK 



 
6. Prvek SYNCHRONIZOVANÁ PIRUETA 

 
7. Sunoucí prvek - KRUH 

 
      PLUS výběr z jednoho (1) prvku ze skupiny A  
      8. Skupina A 
  Umělecký prvek- ŘADA 
 NEBO 
  Umělecký prvek - VĚTRNÍK 

PLUS výběr dvou (2) různých prvků ze skupiny C 
 

 
ŽACTVO POKROČILÉ ÚROVNĚ  (ADVANCED NOVICE) 
 
ŽACTVO POKROČILÉ ÚROVNĚ (ADVANCED NOVICE) – Sedm (7) prvků  
 
      1. Prvek PROLÍNÁNÍ  

- přídavná charakteristika (bod prolínání (pi) je volitelná a bude započítána pokud 
bude provedena správně 

      2. PRVEK POHYB volné jízdy 
         - do čtyř (4) různých fm 
      3.   Prvek BEZ DRŽENÍ  

- přídavná charakteristika (kroková pasáž (pi) je volitelná a bude započítána, pokud 
je provedena správně 

      4.   Pivotující prvek - BLOK 
      5.   Sunoucí prvek – KRUH 
      6.   Prvek Twizzly 
 - série dvou (2) twizzlů, každý v jednom (1) rotačním směru 
PLUS výběr z jednoho (1) prvku ze skupiny A  
      7. Skupina A 
   
  Umělecký prvek – ŘADA 
 NEBO 
  Umělecký prvek - VĚTRNÍK       
POZNÁMKY: 

Prvek bez držení a prvek Twizzly nesmí být proveden jeden po druhém (za sebou). 

Maximální úroveň prvku může být provedena a úroveň bude nahlášena dle kvality předvedení.  
Maximální úroveň doplňkových charakteristik může být provedena a bude ohodnocena dle 
provedení týmem. 
 

 
ŽACTVO ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ  (BASIC NOVICE) 
 
ŽACTVO ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ (BASIC NOVICE) – Šest (6) prvků    
 

1. Prvek PROLÍNÁNÍ  
- přídavná  charakteristika (bod prolínání (pi) je volitelná a bude započítána pokud 
bude provedena správně 

2. Pivotující prvek - BLOK 
3. Sunoucí prvek – KRUH 
4. Pohyby po ploše 



- do čtyř (4) různých fm 
5. Lineární prvek – ŘADA 
6. Rotační Prvek - VĚTRNÍK 

 
POZNÁMKA: Maximální úroveň prvku může být provedena, ale úroveň prvku která bude udělena, 
bude o jeden (1) stupeň nižší než maximální úroveň definovaná v technických pravidlech ISU. 
Maximální úroveň doplňkových charakteristik může být provedena a bude ohodnocena dle 
provedení týmem. 
 
 

ŽACTVO MLADŠÍ (Juvenile) 
 
MLADŠÍ ŽACTVO – Šest (6) prvků 

 
1. Prvek PROLÍNÁNÍ  

- přídavná  charakteristika (bod prolínání (pi) je volitelná a bude započítána pokud 
bude provedena správně 

2. Pivotující prvek - BLOK 
3. Sunoucí prvek – KRUH 
4. Pohyby po ploše 

- do čtyř (4) různých fm 
5. Lineární prvek – ŘADA 
6. Rotační Prvek - VĚTRNÍK 

 
POZNÁMKA: Maximální úroveň prvku může být provedena, ale úroveň prvku která bude udělena, 
bude o jeden (1) stupeň nižší než maximální úroveň definovaná v technických pravidlech ISU. 
Maximální úroveň doplňkových charakteristik může být provedena a bude ohodnocena dle 
provedení týmem. 

 
 
ŽACTVO NEJMLADŠÍ (Pre-Juvenile) 
 
NEJMLADŠÍ ŽACTVO – Pět (5) prvků 

 
1. Prvek PROLÍNÁNÍ  

- přídavná  charakteristika (bod prolínání (pi) je volitelná a bude započítána pokud 
bude provedena správně 

2. Pivotující prvek - BLOK 
3. Sunoucí prvek – KRUH 
4. Lineární prvek – ŘADA 
5. Rotační Prvek – VĚTRNÍK 

 
POZNÁMKA: Maximální úroveň prvku může být provedena, ale úroveň prvku která bude udělena, 
bude o jeden (1) stupeň nižší než maximální úroveň definovaná v technických pravidlech ISU. 
Maximální úroveň doplňkových charakteristik může být provedena a bude ohodnocena dle 
provedení týmem. 

 
ADULT (Dospělí) 
 
ADULT (Dospělí) – (šest (6) prvků)        
MUSÍ OBSAHOVAT TĚCHTO  ŠEST (6) PŘEDEPSANÝCH PRVKY: 
 

1. Prvek PROLÍNÁNÍ 



- přídavná charakteristika (bod prolínání (pi) je povolena a bude započítána pokud 
bude provedena správně 

2. Pivotující prvek - BLOK 
3. Sunoucí prvek – KRUH 
4. POHYBY PO PLOŠE 

- do čtyř  (4) různých fm 
5. Lineární Prvek – ŘADA 
6. Rotační Prvek - VĚTRNÍK 

 
 
MIX AGE 
 
MIX AGE  – (sedm (7) prvků)        
MUSÍ OBSAHOVAT TĚCHTO  ŠEST (6) PŘEDEPSANÝCH PRVKY: 
 

1. Prvek PROLÍNÁNÍ 
- přídavná charakteristika (bod prolínání (pi) je povolena a bude započítána pokud bude 
provedena správně 
2. POHYBY PO PLOŠE 

- do čtyř  (4) různých fm 
3. PRVEK BEZ DRŽENÍ 
- přídavná charakteristika (kroková pasáž) je povolena a bude započítána pokud je 

provedena správně 
4. Pivotující prvek - BLOK 
5. Sunoucí  prvek – KRUH 
6. Prvek TWIZZLY 

 - série dvou (2) twizzlů, jeden (1) do každého rotačního směru je předepsán 
 
PLUS výběr z jednoho (1) prvku ze skupiny A 
 7. GROUP A 
  Umělecký prvek – ŘADA 
  nebo 
  Umělecký prvek - VĚTRNÍK 
 
 


