
1,0 žactvo 0,5

2,0 1,0

3,0 1,5

5,0 2,5

pozdní start 1,0 za start po 30 sec.

nedodržení délky programu 1,0 za každých +/- 5 sec.

zakázaný prvek 2,0 za každy

1,0 většina sboru (počítá se i vrchní)

VR + časoměřič

                                21 - 30 sec vrchní

pád žactvo 0,5 za každý pád většina technického panelu

po uplynutí 40 sec. Možnost přidat 3 minuty vrchní

pád senioři

1,0 za každý pád většina technického panelu

přerušení jízdy  10 - 20 sec vrchní

pád junioři

většina technického panelu

kostým a nepatřičné rekvizity

většina technického panelu1,0 za 1 a 2 pád

2,0 za 3 a 4 pád

3,0 za 5 a 6 pád

Není schopen dokončit jízdu nehodnotí se

Není schopen pokračovat od okamžiku přerušení nehodnotí se

Zranění běhěm rozjížďky (startující první v rozjížďce)

Přerušení jízdy z technických důvodů (výpadek proudu, kvalita ledu, atd.)

Opakování celého programu není povoleno

Hudba není v pořádku

do 20 sec. od začátku jízdy, informovat vrchního, může opakovat;                více jak 

20 sec. závodník pokračuje od místa přerušení

Přerušení jízdy vrchním z důvodu lékařského ošetření ošetření do 40 sec.- pokračuje od místa přerušení; srážka dle času 

není možné ošetření do 40 sec. - limit 3 min - od místa přerušení  -5 (2,5)VR

                                31 - 40 sec vrchní

není postačující doba pro ošetření - 3 min. do startu

Přerušení jízdy (hudba, tkanička, oblečení, atd.) - přeruší vrchní odstraněno do 40sec. - pokračuje od místa přerušení; srážka dle času

nelze odstranit do 40 sec. - limit 3 min. od přerušení vrchním, od místa 

přerušení; srážka  -5 (žactvo 2,5) VR

Přerušení jízdy (hudba, tkanička, oblečení, atd.) - přeruší závodník

neplatí časový limit 3 min.

1,0 VRčást kostýmu nebo dekorace spadlých na led

Speciální pravidla

Přerušení § 515

Srážky - ISU systém

Přerušení soutěže delší než 10 min. (výpadek proudu, kvalita ledu, atd.) nová rozjížďka pro ty, jichž se to týká

dtto - závodník musí závadu oznámit vrchnímu; dtto výše


