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ČLÁNEK 4 - Práva  a povinnosti rozhodčích; struktura, složení a 
funkce panelů rozhodčích na jednotlivých nářadích 

4.1 Práva a povinnosti rozhodčích  

Všechny členky komise rozhodčích na nářadí (panely D i E), asistentky a sekretářky 
musí přesně a důkladně znát a umět uplatnit: 

- Technický řád FIG 
- Pravidla FIG pro sportovní gymnastiku žen 
- Dodatky k pravidlům se seznamem nových přeskoků a prvků 
- Pravidla FIG pro rozhodčí (nejnovější vydání) 
- Pravidla FIG pro rozhodčí sportovní gymnastiky žen. 

Rozhodčí musí 

- úspěšně absolvovat interkontinentální nebo mezinárodní kurs 
- vlastnit a prokázat se brevetem a knížkou rozhodčí platnými pro probíhající cyklus 
- být na seznamu mezinárodních rozhodčích 
- být zařazena v odpovídající kategorii pro příslušný závod. 

Jsou povinny 

- účastnit se školení rozhodčích před příslušným závodem (o výjimkách způsobených 
nepředvídatelnými událostmi rozhoduje FIG/TKŽ)  

- dostavit se včas na všechny porady rozhodčích před závodem  
- být přítomny na pódiovém tréninku (povinné pro rozhodčí panelu D) 
- zúčastnit se instruktáže k elektronickému zadávání známky podle rozpisu závodu 
- mít na sobě oblek předepsaný FIG (tmavomodrý kostým - sukni nebo kalhoty - a bílou 

halenku); výjimku tvoří OH, kde oblečení zajišťuje organizační výbor 
- řídit se instrukcemi řídících orgánů 
- důkladně se předem připravit na všechna nářadí 
- plnit povinnosti konkrétně stanovené v článku 4 
- hodnotit každé cvičení přesně, důsledně, rychle, objektivně, spravedlivě a bez 

zaujatosti 
• v případě pochybností rozhodnout ve prospěch závodnice  

- porozumět a řídit se nutnými předpisy pro zaznamenávání, jako např.: 
• elektronické zadávání známky 
• ruční vyplnění bodovacího lístku 
• používání symbolů do zápisových archů  
• vedení přehledu vlastních známek. 

Během závodu rozhodčí nesmí 

- opustit své místo bez souhlasu rozhodčí D1 na nářadí 
- komunikovat s jinými osobami, např. s trenéry, vedoucím výpravy nebo s rozhodčími.  

Každá rozhodčí je plně zodpovědná za své známky. Zasáhne-li kontrolní rozhodčí do 
hodnocení, má příslušná rozhodčí právo svou známku vysvětlit a se změnou 
hodnocení souhlasit či nesouhlasit. Vrchní soutěžní komise má právo známku 
jednotlivé rozhodčí změnit i v případě, kdy rozhodčí se změnou nesouhlasí. O všech 
takových změnách musí být rozhodčí příslušně informována.  

Všechny rozhodčí musí pracovat po celou dobu profesionálně, hodnotit 
nestranně a spravedlivě.* 

V případě svévolné akce proti rozhodčí má tato právo se odvolat 
• k vrchní soutěžní komisi, byla-li tato akce iniciována kontrolní rozhodčí  
• k odvolací komisi, byla-li tato akce iniciována vrchní soutěžní komisí. 
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*Poznámka: 

 Viz: „Pravidla FIG pro rozhodčí“ (nejnovější vydání) 

4.2 Přísaha rozhodčích (Technický řád FIG 7.12) 

Na Mistrovství světa a na dalších důležitých mezinárodních závodech se členky 
komisí a rozhodčí zavazují dodržovat přísahu rozhodčích.  

 „Jménem všech rozhodčích a činovníků závodu slibuji, že ve své činnosti na tomto 
Mistrovství světa (či jiné oficiální soutěži FIG) budeme působit zcela nestranně, podle 
pravidel závodu v duchu sportovního chování.“ 

4.3 Komise na nářadí (panely rozhodčích) 

Rozhodčí panelu D jsou především odpovědné za výpočet maximální hodnoty 
obsahu cvičení. 

Rozhodčí panelu E jsou především odpovědné za hodnocení chyb v provedení a 
uměleckém projevu v průběhu cvičení. 

Rozhodčí panelů D i E jsou do svých funkcí losovány pod dohledem TKŽ podle 
Technického řádu FIG 7.10, nejnovějších Pravidel FIG pro rozhodčí a Pravidel FIG 
pro rozhodčí sportovní gymnastiky žen.  

Složení komise rozhodčích na nářadí pro různé typy soutěží je následující (viz 
diagram v závěru článku 4): 
 

Mistrovství světa a Olympijské hry 
8 rozhodčích 

Mezinárodní závody 
6 rozhodčích 

2 rozhodčí panelu D 

6 rozhodčích panelu E 

2 rozhodčí panelu D 

4 rozhodčí panelu E 

Rozhodčí D1 a D2 mohou také působit jako rozhodčí E1 a E2, pokud je v komisi 
rozhodčích na nářadí celkově méně než 6 rozhodčích.  

Komise rozhodčích podporují asistentky (časoměřičky a rozhodčí na liniích) a 
sekretářky s brevetem mezinárodní rozhodčí.  

4.3.1 Funkce panelu D 

- rozhodčí panelu D zaznamenávají celý průběh závodu v symbolech, hodnotí 
nezávisle a nestranně a potom společně určují obsah známky D. Vzájemná diskuse 
je povolena. 

- rozhodčí D2 zadává známku D do počítače  
- v případě neshody mezi D1 a D2 se musí rozhodčí D1 poradit s kontrolní rozhodčí  
- rozhodčí D1 dohlíží na práci asistentek (časoměřiček a rozhodčích na liniích) a 

sekretářek, jak stanoví články 4.3.3 & 4.3.4     

• zejména dohlíží na správné pořadí závodnic v rámci družstva či smíšené 
skupiny  

- rozhodčí D1 dohlíží před zveřejněním známky na uplatnění neutrálních srážek za 
překročení času, opuštění vyznačeného prostoru a chyb v chování   

- rozhodčí panelu D uplatňují srážku, pokud se závodnice před začátkem a po 
skončení sestavy nepředstaví 

- rozhodčí panelu D určují, zda závodnice předvedla neplatný skok s hodnocením “0” 
- rozhodčí panelu D srážejí z výsledné známky za dopomoc  

• při přeskoku 
• v průběhu sestavy  
• při doskoku  
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- rozhodčí panelu D upozorňují kontrolní rozhodčí na nesportovní chování trenérů.  

Známka D (obsah) sestavy zahrnuje: 

• hodnotu obtížnosti  
• hodnotu vazeb 
• skladební požadavky   

Po skončení soutěže panel D  
- předloží zprávu o závodě podle pokynů předsedkyně TKŽ. Zpráva musí obsahovat 

následující informace: přehled přestupků a sporných rozhodnutí se jménem a 
startovním číslem závodnice. 
• Zpráva musí být předložena co nejdříve po skončení závodu; dle pokynů 

předsedkyně TKŽ.  
- musí při konzultacích dát k dispozici svůj zápis v symbolech 
- po skončení závodu musí předložit svůj zápis v symbolech.    

4.3.2 Funkce rozhodčích panelu E 

- Musí pozorně sledovat cvičení, ohodnotit chyby a odpovídající srážky správně, 
samostatně a nestranně. 

- Musí zaznamenat srážky za: 
• všeobecné chyby 
• chyby v provedení specifické pro jednotlivá nářadí 
• umělecký projev. 

- Pracují se srážkami na desetinu bodu (např. 0,40 b.) 
- Musí vyplnit bodovací lístek (příloha IV) a čitelně jej podepsat nebo zadat do počítače 

své srážky za: 
• provedení/techniku (všeobecné i specifické chyby) 
• umělecký projev  

- Musí být schopny předložit osobní písemný záznam svého hodnocení všech sestav. 
- Používá-li se manuální způsob, musí zajistit, aby jejich bodovací lístky okamžitě 

převzaly spojky. 

4.3.3 Funkce asistentek  

Asistentky jsou losovány z rozhodčích - držitelek brevetu a působí jako: 
• rozhodčí na liniích na prostných a přeskoku sledují opuštění vyznačeného 

prostoru a tuto chybu dávají na vědomí zvednutím praporku  
• sledují povolený počet pokusů při rozcvičení (přeskok) 

Časoměřičky:  
• měří délku cvičení (2 rozhodčí na kladině a jedna na prostných)  
• měří čas při pádu (na kladině) 
• měří čas při pádu (na bradlech) 
• sledují zahájení cvičení po rozsvícení zeleného světla  
• sledují dodržení času na rozcvičení (při nedodržení - písemná zpráva panelu 

D). Na žádost rozhodčí D1 přidávají čas na rozcvičení pro náhradnici.  

4.3.4 Funkce sekretářek  

Sekretářky s brevetem FIG obvykle nasazuje organizační výbor. 
Pod vedením rozhodčí D1 jsou odpovědny za správnost všech vstupních údajů do 
počítače: 

• dodržování správného pořadí nástupu družstev a závodnic 
• obsluhování zeleného a červeného světla 
• správnou světelnou signalizaci výsledné známky. 
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4.4 Rozmístění rozhodčích na nářadích (panely rozhodčích) 

Rozhodčí musí sedět co nejdále od nářadí na vyvýšených plochách (při cvičení na 
bradlech, kladině a v prostných nejméně ve výši boků), aby mohly nerušeně sledovat 
cvičení.  

- Rozhodčí panelu D musí sedět zároveň se středem nářadí. 
- Časoměřičky sedí spolu s komisí rozhodčích a jsou v diagramech označeny jako 

ASST. 
- Rozhodčí na liniích v prostných musí sedět v protějších rozích a sledovat 2 jim 

nejbližší linie. 
- Rozhodčí panelu E jsou rozmístěny kolem nářadí ve směru hodinových ručiček 

počínaje zleva od rozhodčích panelu D.   

Příklady zasedacího pořádku: 

                    2   3  4 5 

                    1  ASST  D2   D1  SEKR   6 

Rozhodčí na přeskoku musí sedět ve vzdálenosti nejméně 2 metry od nářadí; od 
středu nářadí směrem k doskokové ploše. 

- Rozhodčí na přeskoku musí mít přeskokový stůl v úrovni očí tak, aby mohly všechny 
sledovat obě letové fáze. 
Čárová rozhodčí na přeskoku musí sedět za doskokovou plochou.   

Doporučené rozmístění panelů rozhodčích při závodě na pódiu: 
 

Příklad rozmístění rozhodčích: 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

4.5 IRCOS 

Na straně, kde sedí rozhodčí panelu D, musí být umístěna video kamera IRCOS.  
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4.6 Výpočet známky  

Šest známek od rozhodčích je základem k výpočtu výsledné známky. Nejvyšší a 
nejnižší hodnota srážek se škrtá, zbývající čtyři hodnoty srážek se sečtou a vydělí 
čtyřmi = známka panelu E. 
 
Příklady: 

známka panelu D = 5,70 b. 

srážky panelu E:  

Rozhodčí:     E1  E2  E3  E4  E5  E6 
Provedení    0,90 1,00 0,90 0,70 0,80 0,60 
Umělecký projev    0,30 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 
Ukázaná hodnota srážek  1,20 1,20 1,10 1,00 1,10 0,90 

           x          x          x          x  
Známky    8,80 8,80 8,90 9,00 8,90 9,10 

           x   x   x   x 
 

VÝSLEDNÁ ZNÁMKA   35,60/4 = 8,90 + 5,70 = 14,60 b.  

Neutrální srážky         - 0,20 b. 

VYHLÁŠENÁ VÝSLEDNÁ ZNÁMKA                 14,40 b. 
 

Je-li skupina složena ze čtyř rozhodčích, nejnižší a nejvyšší hodnota srážek se škrtá, 
součet dvou středních hodnot se dělí dvěma = známka panelu E. 

4.6.1 Platnost známek  

V případech, kdy se známka zveřejněná elektronicky na výsledkové tabuli liší od 
známky oficiálně zadané do počítače, platí známka zapsaná v elektronickém 
ovládacím panelu rozhodčích.     

 
 


