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ČLÁNEK 3 - Funkce technické komise žen 
 

Na oficiálních soutěžích členky technické komise žen FIG pracují jako členky vrchní 
soutěžní komise a působí jako kontrolní rozhodčí.  

3.1 Předsedkyně TKŽ  

nebo její zástupkyně předsedá vrchní soutěžní komisi. Spolu s vrchní soutěžní 
komisí:  

- technicky zajišťuje závod podle Technického řádu 
- dohlíží při kontrole nářadí podle norem a specifikací FIG 
- svolává a vede všechny porady a instruktáže rozhodčích 
- uplatňuje dodržování směrnic pro rozhodčí platných pro příslušný závod  
- vyřizuje žádosti o ohodnocení nových prvků, zvýšení bradlových žerdí a podobné 

záležitosti 
- dohlíží na dodržování časového programu podle rozpisu závodu  
- řídí práci kontrolních rozhodčích na jednotlivých nářadích a v případě nutnosti jejich 

práci usměrňuje. Není-li podán protest, nedojde k chybě při měření času či při 
stanovení srážky za překročení vymezeného prostoru a kontrolní rozhodčí vynese 
známku, žádná úprava této známky není v zásadě povolena.  

- V případě neshody mezi kontrolní rozhodčí a rozhodčími panelu D rozhoduje o 
hodnotě známky D.  

- V případě neshody mezi kontrolní rozhodčí a rozhodčí či rozhodčími panelu E 
rozhoduje o úpravě příslušných známek. 

- Vyřizuje protesty podle předpisů stanovených těmito pravidly. 
- Ve spolupráci se členy vrchní soutěžní komise vydává varování či odvolává z funkce 

rozhodčí, jejíž působení je nevyhovující nebo porušuje přísahu rozhodčích.  
- Po skončení soutěže provádí spolu s technickou komisí celkovou video analýzu a 

prokáže-li tento rozbor chyby v hodnocení, náležitě trestá provinivší se rozhodčí.  
- Sestavuje zprávu pro výkonný výbor FIG, kterou musí zaslat generálnímu sekretáři 

FIG co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů po skončení soutěže. Zpráva obsahuje:  
• obecný  komentář k závodu, zhodnocení výjimečných událostí a výhledů do 

budoucna  
• podrobný rozbor činnosti rozhodčích včetně návrhů na odměnu nejlepších 

rozhodčích a na uplatnění sankcí proti rozhodčím, které dobře nepracovaly  
• podrobný seznam všech zásahů do hodnocení (změna známky před i po jejím 

vynesení) 
• technický rozbor rozhodčích panelu D.  

3.2 Členky TKŽ  

Během všech částí závodu působí členky TKŽ nebo jejich zástupkyně jako členky 
vrchní soutěžní komise a jako kontrolní rozhodčí na všech nářadích.  
Jejich povinností je: 

- podílet se na vedení porad a instruktáží rozhodčích a vést rozhodčí k bezchybné 
práci na příslušném nářadí 

- zkontrolovat nářadí užívané v tréninku, rozcvičení a závodě podle norem a specifikací 
FIG 

- spravedlivě a důsledně uplatňovat směrnice pro rozhodčí podle platných předpisů a 
kritérií 

- zaznamenat celý obsah cvičení v symbolech  
- stanovit známku D i E (kontrolní známku) všech sestav pro potřeby hodnocení panelu 

D i E 
- kontrolovat celkové hodnocení a výsledné známky všech sestav 
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- zajistit všem závodnicím správnou známku odpovídající jejich výkonu; v případě 
potřeby zasáhnout podle článku 3.3  

- vydat (potvrdit) známku, je-li považována za správnou a není-li třeba dalších zásahů; 
v případě potřeby zasáhnout podle článku 3.3.  

3.3 Zásahy do hodnocení   

3.3.1 Známka za provedení 

Pravidla stanoví povolené rozdíly mezi čtyřmi - při závodech hodnocených čtyřmi či 
méně rozhodčími panelu E mezi dvěma - středními hodnotami srážek (známkami). 
Rozdíl mezi čtyřmi (či dvěma) středními hodnotami srážek (známkami) nesmí (podle 
průměrné známky E) překročit:  

 
0,10  známka    9,60 b. a vyšší 
0,20  známka      menší než 9,60 - 9,40 b. 
0,30  známka      menší než 9,40 - 9,00 b. 
0,40  známka      menší než 9,00 - 8,50 b. 
0,50  známka      menší než 8,50 - 8,00 b. 
0,60  známka      menší než 8,00 - 7,50 b. 
0,70  známka    menší než 7,50 b. 

 
Příklad 1: 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 výsledná známka 
0,3 0,7 0,6 0,3 0,6 0,5 
9,70 9,30 9,40 9,70 9,40 9,50  9,50 
počítají se známky rozhodčích E3 až E6 

 
Příklad 2: 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 výsledná známka 
0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,3 
9,50 9,40 9,40 9,50 9,40 9,70  9,45 
počítají se známky rozhodčích E1 až E4 

  
- Pokud rozdíl mezi čtyřmi - při závodech hodnocených čtyřmi či méně rozhodčími 

panelu E mezi dvěma - započítávanými hodnotami srážek (známkami) tento přípustný 
rozdíl překročí, rozhodne kontrolní rozhodčí po srovnání s vlastní známkou takto: 

• Nezasáhne do výsledné známky E, je-li tato podle jejího názoru přijatelná; bez 
ohledu na to, že rozdíl mezi započítávanými známkami je větší než rozdíl 
přípustný.  

• Zasáhne (se souhlasem předsedkyně vrchní soutěžní komise), pokud: 

� výsledná známka E se výrazně odchyluje od přípustného rozdílu 

nebo 

� výsledná známka E se podstatně liší od známky kontrolní rozhodčí (a to i 
v případě, kdy známky rozhodčích jsou v rozmezí přípustného rozdílu); 
kontrolní rozhodčí požádá jednu či více rozhodčích, aby své známky 
upravily.    

- Dospějí-li rozhodčí ke shodě, vyhlásí kontrolní rozhodčí známku. 

- Pokud se jedna nebo více rozhodčích panelu E s kontrolní rozhodčí nedohodnou, 
musí kontrolní rozhodčí o konečném rozhodnutí vrchní soutěžní komise příslušné 
rozhodčí informovat a poté vyhlásit známku.  
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- Kontrolní rozhodčí musí informovat předsedkyni vrchní soutěžní komise a poté 
zasáhnout do hodnocení, neodpovídá-li známka jednotlivé rozhodčí či průměrná 
známka panelu E pravidlům (např. pokud rozhodčí nesrazí správně za pád apod.). 

Ve všech takových případech je nutné pro kontrolu využít systému FIG / Longines 
IRCOS (není-li k dispozici technický video záznam). 

3.3.2  Známka za obtížnost sestavy (známka D) 

Kontrolní rozhodčí musí informovat předsedkyni vrchní soutěžní komise a poté 
zasáhnout do hodnocení v následujících případech:  

- známka panelu D neodpovídá pravidlům. 
- V případě neshody mezi rozhodčími D1 a D2 nebo mezi panelem D a kontrolní 

rozhodčí může kontrolní rozhodčí známku vynést, dohodne-li se na ní s oběma 
rozhodčími panelu D.  

- Pokud se rozhodčí panelu D s kontrolní rozhodčí nedohodnou, vynese známku D 
vrchní soutěžní komise.  

- Kontrolní rozhodčí musí o takovém rozhodnutí informovat rozhodčí panelu D a poté 
známku vynést.   

- Není-li podán protest (viz 2.2) a kontrolní rozhodčí vynese známku, žádná úprava této 
známky není povolena.  

Ve všech takových případech je nutné pro kontrolu využít systému FIG / Longines 
IRCOS (není-li k dispozici technický video záznam). 

 
Kontrolní rozhodčí musí zaznamenat všechny zásahy do hodnocení a v den závodu o 
nich podat předsedkyni vrchní soutěžní komise podrobnou zprávu (s uvedením jména 
závodnice a příslušné úpravy).   
 


