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Communication No.2184 
 

 
 

SYNCHRONIZOVANÉ BRUSLENÍ 
Podklady pro žákovské mezinárodní závody 

(nahrazuje ISU Communication 2024) 

 
 
 

1. Přihlášky 

Přihlášky na soutěže zasílají členské svazy ISU (pro mezinárodní závody) nebo kluby (pro meziklubové 

soutěže), které musí být členy svazů ISU a jsou založeny na věku a úrovni bruslařů. 

 

2. Věkové požadavky (pravidlo 108, odst. 4.c)): 

Pro mezinárodní soutěže je žák ten bruslař, který splňuje následující kritéria, a to pře 1. červencem, který předchází 

závodu (specifické datu: před 1. 7. se vztahuje ke všech zmíněným datům): 

 - musí dosáhnout nejméně věku deseti (10) let 

 - nesmí dosáhnout věku patnácti (15) let 

 

Dvě podskupiny nabízejí různé technické náplně: 

 - Basic Novice (žactvo základní úrovně) 

 - Advance Novice (žactvo pokročilé úrovně) 

 

3. Srážky za přerušení v předváděném programu pro všechny kategorie žactva: 

Za každé přerušení: 

 - více než 10 sekund do 20 sekund:   -0.5 

 - více než 20 sekund do 30 sekund:   -1.0 

 - více než 30 sekund do 40 sekund:   -1.5 

 - více než 40 sekund jedním nebo více bruslaři: -2.0 

 

 - povolené přerušení programu až tři (3) minuty s obnovení programu od  bodu přerušení: 

        -2.5 za program 

Hodnoty těchto srážek nejsou standartní, tedy v souladu s pravidlem 843, odst. 1 n). Vrchní rozhodčí musí dát 

speciálně instrukci operátorovi systému a zkontrolovat správné zadání v každém případě. 

 

4. Srážky za pád*  pro žactvo 

Pád je definován jako ztráta kontroly bruslaře s výsledkem, že většina váhy jeho/jejího těla je na ledě podporována 

jakoukoli jinou částí těla než nožem např. ruka (ruce), koleno(a), hýždě, nebo jakákoli část ruky (pravidlo 953, odst. 

1) 



 2 

 

Pád 

Pravidlo 953, odst. 1  -0.5 za každý pád jedním bruslařem 

 -1.0 za každý pád více než jedním bruslařem v jeden 

okamžik 

 -1.5 maximální srážka za pád v prvku 

 

Hodnoty těchto srážek nejsou standartní, tedy v souladu s pravidly 953, odst. 1 a pravidlem 843 odst. 1 n). Vrchní 

rozhodčí musí dát speciálně instrukci operátorovi systému a zkontrolovat správné zadání v každém případě. 

 

5. Sbory činovníků 

a) pro složení sboru činovníků platí pravidlo 971, s výjimkou mezinárodní kvalifikace; v každé soutěži musí být 

nejméně jeden (1) rozhodčí a jeden (1) člen technického panelu z mezinárodní kvalifikací 

b) pro rozhodování, práci vrchního rozhodčího a práci technického panelu platí stejná pravidla ISU jako pro 

juniorské a seniorské mezinárodní závody 

c) v souladu s pravidlem 923 odst. 1 a 2 jsou aplikovány zprávy vrchního rozhodčího a technického kontrolora 

 

 

1. Technické požadavky pro žactvo základní úrovně 

1.1. Složení týmu 

Žactvo základní úrovně A 

Tým žactva základní úrovně A se musí skládat z dvanácti (12) bruslařů s maximálním počtem čtyř (4) náhradníků. 

Na národní úrovni může členská federace povolit jiné složení týmu. 

 

Žactvo základní úrovně B 

Tým žactva základní úrovně B se musí skládat z šestnácti (16) bruslařů s maximálním počtem čtyř (4) náhradníků. 

Na národní úrovni může členská federace povolit jiné složení týmu. 

 

1.2.  Volná jízda 

Soutěže v kategoriích žactva základní úrovně A a B se skládají pouze z volné jízdy. 

Dobře vyvážená volná jízda žactvo základní úrovně A a B musí  obsahovat tyto prvky: 
 

POZNÁMKA: Pro prvky uvedené v možnostech výběru –výběr jednoho (1) prvku ze skupiny (A a B) bude základní 
hodnota prvků stejná. 
 
 
ŽACTVO ZÁKLADNÍ ÚROVNĚ (BASIC NOVICE) – Pět (5) prvků   Čas: 3:00 +/-10 sekund 

 

MUSÍ OBSAHOVAT TYTO TŘI (3) PŘEDEPSANÉ PRVKY: 
 

1. Prvek PROLÍNÁNÍ  

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

2. Pivotující prvek - BLOK 

3. Sunoucí prvek – VĚTRNÍK 

 

PLUS výběr z jednoho (1) prvku ze skupiny A a jednoho (1) prvku ze skupiny B 
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4. Skupina A 
Lineární Prvek – ŘADA 

 NEBO 
Rotační Prvek - KRUH 

5. Skupina B 

- KREATIVNÍ prvek - Prolínání 

 NEBO 

  - SMÍŠENÝ prvek 

 

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. 
 
Jiné prvky mohou být zařazeny do volné jízdy a budou hodnoceny jako přechodové prvky a mohou být ohodnoceny 
rozhodčími v interpretaci.  
V plánované náplni programu musí být vyznačeno, které prvky navíc jsou přechodovými prvky. 
 
- definice doporučených prvků a doplňkových charakteristik jsou v souladu s pravidlem 990 odst. 3 a 4 
- stupně obtížnosti pro prvky a doplňkové charakteristiky jsou v souladu s platným (odpovídajícím) ISU 

Communicationem 
 

a) Délka programu 

Pravidlo 952 odst. 2 

2. Volná jízda: 

c) Žactvo: Tři (3) minuty 

Tým může ukončit volnou jízdu do deseti (10) sekund od předepsaného plus nebo minus. 

Čas se začíná měřit od momentu  kdy se bruslař začne hýbat (ruce, hlava apod.) nebo se rozjede,  do úplného 

zastavení na konci programu. 

 

b) Hudební doprovod  

Vokální hudba se slovy je povolena. 

 

c) Programové komponenty 

Hodnoceny jsou pouze tyto programové komponenty: 

 bruslařské dovednosti 

 předvedení 

 interpretace 
 

Faktor pro programové komponenty je 1.2. 

 

d) Zakázané a nepovolené prvky  

Zakázané a nepovolené prvky jsou v souladu se zákazy v pravidle 992 odst. 2 a odst. 3.  
 
Žákovské týmy nemají povoleno předvádět přemety, skupinové zvedané figury nebo zvedané figury bez výdrže. 
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2. Technické požadavky pro soutěže žactva pokročilé úrovně  (Advanced  Novice)  

 
2.1.  Složení týmu 

Tým žactva pokročilé úrovně se musí skládat z šestnácti (16) bruslařů s maximálním počtem čtyř (4) náhradníků.  

 

2.2.  Volná jízda 

Soutěže v kategoriích žactva pokročilé úrovně se skládají pouze z volné jízdy. 

Dobře vyvážená volná jízda musí obsahovat  tyto prvky: 

 
POZNÁMKA: Pro prvky uvedené v možnostech výběru –výběr jednoho (1) prvku ze skupiny (A a B) bude základní 
hodnota prvků stejná. 
 
 

 

 

 

ŽACTVO POKROČILÉ ÚROVNĚ (ADVANCED NOVICE) – Sedm (7) prvků Čas: 3:00 +/-10 sekund 

 

MUSÍ OBSAHOVAT TĚCHTO PĚT (5) PŘEDEPSANÝCH PRVKŮ: 
 

1. Prvek PROLÍNÁNÍ  

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

      2. PRVEK POHYB volné jízdy 
      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 – VĚTRNÍK 

 

PLUS výběr z jednoho (1) prvku ze skupiny A a jednoho (1) prvku ze skupiny B 

      6. Skupina A 

  Umělecký prvek – BLOK 

 NEBO 

  Umělecký prvek – ŘADA 

 NEBO 

  Umělecký prvek – KRUH 

 NEBO 

  Umělecký prvek - VĚTRNÍK 

 

      7. Skupina B 
- KREATIVNÍ prvek - Prolínání 

 NEBO 

  - SMÍŠENÝ prvek 

 

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. 
 
Jiné prvky mohou být zařazeny do volné jízdy.  
V plánované náplni programu musí být vyznačeno, které prvky navíc jsou přechodovými prvky. 
 
- definice doporučených prvků a doplňkových charakteristik jsou v souladu s pravidlem 990 odst. 3. a odst. 4. 
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- stupně obtížnosti pro prvky a doplňkové charakteristiky jsou v souladu s platným (odpovídajícím) ISU 
Communicationem 

 

a) Délka programu 

Pravidlo 952, odst. 2 

c) Žactvo: Tři (3) minuty 

Tým může ukončit volnou jízdu do deseti (10) sekund od předepsaného plus nebo minus. 

Čas se začíná měřit od momentu  kdy se bruslař začne hýbat (ruce, hlava apod.) nebo se rozjede,  do úplného 

zastavení na konci programu. 

 

b) Hudební doprovod 

Vokální hudba se slovy je povolena. 

 

 

c) Programové komponenty 

Hodnoceny jsou  tyto programové komponenty: 

 bruslařské dovednosti 

 předvedení 

 přechody 

 interpretace 

 choreografie / kompozice 
 

Faktor pro programové komponenty je 1.2. 

 

d) Zakázané a nepovolené prvky  

Zakázané a nepovolené prvky jsou v souladu se zákazy v  pravidle 992 odst. 2 a odst. 3. 
 
Žákovské týmy nemají povoleno předvádět přemety, skupinové zvedané figury nebo zvedané figury bez výdrže. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


