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ČLÁNEK 6 - Tabulka všeobecných chyb a srážek 
 

CHYBY malé střední velké značné 

Srážky udělované panelem E  (E1 - E6) 0,10 0,30 0,50 1,00 
a vyšší 

Chyby v provedení 
Pokrčení paží nebo pokrčení kolen vždy x x x  

Roznožení  vždy 
x x 

v šířce 
ramen a 

větší 

  

Zkřížené nohy v průběhu salt s obraty vždy x    
Nedostatečná výška prvků vždy x x   
Neudržení polohy těla  

- skrčmo a schylmo  
 
 
- prohnutě  

 
vždy 

 
 

vždy 

 
X 

úhel 
v bocích 90° 

x 

 
X 

úhel 
v bocích 

>90°<135° 

x 
>135° 

  

Nedostatečné držení těla prohnutě (bradla, kladina, 
prostná) - schýlení příliš brzy  

vždy x x   

Zaváhání během skoků, výdrží či zákmihů do stoje vždy x    
Odchýlení ze směru vždy x    

Držení těla a nohou v jednotlivých prvcích: 
- poloha těla 
- pokrčené špičky 
- nedostatečný rozsah (roznožení)  
     v gymnastických a akrobatických prvcích              
    (bez letové fáze) 
- roznožení v gymnastických prvcích není 

rovnoběžné s kladinou/podlahou  

 
vždy 
vždy 
vždy 

 
 

vždy 

 
x 
x 
 
 
x 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

  

Přesnost pohybu  
(každý prvek začíná i končí v předepsané poloze)  

 
vždy 

 
x 

   

Během celého cvičení: 
- Nedostatečná dynamika 

•   provedení by mělo budit dojem lehkosti  

•   obtížné prvky by měly vypadat nenuceně 

•   držení těla by mělo být zpevněné a cvičení 
provedené ve správném tempu    

•   správné polohy těla by mělo být dosaženo snadno 
a rychle 

- Držení těla 

• poloha těla 

• pokrčené špičky 

• vtočené špičky 
- Nedostatečný rozsah (amplituda) 

 
x 
 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
 

 
x 
 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
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CHYBY malé střední velké značné 

Srážky udělované panelem E  (E1 - E6) 0,10 0,30 0,50 1,00 
a vyšší 

Chyby v doskoku (všechny prvky včetně seskoků)              Nedojde-li k pádu, nesmí srážky za doskok 
překročit 0,80 b.  

Chodidla od sebe při doskoku vždy x    
Doskok příliš blízko nářadí (bradla, kladina)  x x   

Pohyby pro udržení rovnováhy: 
• Přídavné hmity paží  x    

• Přídavné pohyby trupu pro udržení rovnováhy vždy x x   

• Přídavné kroky, drobný poskok    vždy x    

• Velký krok nebo skok (větší než šířka ramen) vždy  x   

• Nesprávné držení těla vždy x x   

• Hluboký dřep vždy   x  

• Lehký dotyk nářadí rukama - nikoliv však pád  
      na nářadí 

vždy 
 

x 
  

• Opora o podložku jednou nebo oběma rukama vždy    1,00 

• Pád na kolena nebo do sedu vždy    1,00 

• Náraz na nářadí     vždy    1,00 

Srážky udělované panelem D (D1 - D2) 0,10 0,30 0,50 1,00  
a vyšší 

 

Předvedení vazby s pádem 
 

BR, KL, PR 
   neuznaná 

HV 

 
Dopad ze salta na jinou část těla než chodidla 

 
Vždy 

   neuznaná 
obtížnost, 
HV, SP 

 
Odraz mimo vyznačenou plochu  

 
Prostná 

   neuznaná 
obtížnost, 
HV, SP 

Závodnice se nepředstaví na začátku  
a konci sestavy rozhodčím panelu D 

závodnice/ 
nářadí 

 x 
z výsl.   

známky 

  

Chování trenéra 
 
Dopomoc 

BR, KL, PR 
Vždy 

   1,00 z výsl. 
známky 

neuznaná 
obtížnost, 
HV, SP  

Dopomoc  
(trenér se lehce dotkne závodnice na BR ) 

Vždy 
  x 

z výsl. 
známky 
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CHYBY malé střední velké značné 

Srážky panelu D (D1 - D2)  
(po konzultaci s kontrolní rozhodčí)  

0,10 0,30 0,50 1,00 
a vyšší 

Nepovolená úprava nářadí      
• Nepoužití bezpečnostní žíněnky kolem 

můstku pro náskoky rondatem na můstek 
(viz 8.4.2) 

 
gym/nářadí 

   
neplatný 

přeskok „0“ 

• Nepoužití doskokové žíněnky gym/nářadí   x 

• Zvýšení nářadí bez povolení gym/nářadí   x 

• Umístění můstku na nepovolené podložce gym/nářadí   x 

• Odstraňování, přidávání či přemisťování  
pružin odrazového můstku 

gym/nářadí 
  

x 

• Nepovolené použití přídavných žíněnek gym/nářadí   x 

• Přemisťování přídavné žíněnky gym/nářadí   x 

• Neoprávněné setrvávání trenéra na podiu gym/nářadí   x 

 
 
 
 

z výsledné 
známky 

Upozornění panelu D vrchní soutěžní komisi  
Srážka z výsledné známky 

0,10 0,30 0,50 1,00  
a vyšší 

Nejednotné trikoty   
(v rámci jednoho družstva) 

družstvo 
 

x 
V C- I, IV odečteno 1x 
z výsledku na nářadí, 
kde je chyba poprvé 

zjištěna 

Nepovolené polštářky gym/nářadí x    

Nepovolené použití magnezia gym/nářadí x    

Chybějící státní znak gym/nářadí  x 

Chybějící startovní číslo gym/nářadí  x 

Nesprávné oblečení - trikot, šperky, 
barva bandáže 

gym/nářadí  x 

V C- I, II, IV odečteno 
1x z výsledku na 
nářadí, kde je chyba 
poprvé zjištěna. 

V C-III odečteno 
z výsledku na nářadí 

Nastoupení k závodu v nesprávném pořadí gym/nářadí 1,00 v závodě I a IV z výsledku družstva 

Písemná upozornění časoměřiček panelu D   0,10 0,30 0,50 1,00  
a vyšší 

Družstvo  x  Překročení času na rozcvičení (po upozornění) 

• jednotlivkyní gym/nářadí  x  

Nezahájení do 30 vt po rozsvícení zeleného 
světla 

gym/nářadí  x  

Překročení času (KL, PR) gym/nářadí x   

 
 

z výsledné 
známky 

Zahájení sestavy svítí-li červené světlo gym/nářadí    „0“ 

Překročení času při přerušení po pádu  
(BR a KL) 

gym/nářadí 
   cvičení 

skončeno 
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CHYBY malé střední velké značné 

Srážky předsedkyně vrchní soutěžní komise 
(po konzultaci s vrchní soutěžní komisí) 

0,10 0,30 0,50 1,00  
a vyšší 

Chování závodnice      
Nesprávná reklama  
  

 
 

x 
 na žádost 

odpovědného 
orgánu 

Opuštění závodní plochy bez povolení 
předsedkyně vrchní soutěžní komise 

    
Diskvalifikace 

Neúčast na vyhlášení výsledků (bez povolení) 
   známka/umístění 

zrušeno 

Neomluvené zdržení nebo přerušení závodu     Diskvalifikace 

Nesportovní chování gym/nářadí  x   

Neoprávněné setrvávání na pódiu gym/nářadí  x   

Mluvení s činnými rozhodčími během soutěže gym/nářadí  x   

 

Srážky předsedkyně vrchní soutěžní komise 
(po konzultaci s vrchní soutěžní komisí) 

Systém karet 

Pro oficiální a registrované soutěže FIG 
Chování trenéra bez přímého dopadu na výsledek/výkon závodnice/družstva 

Nesportovní chování (během všech částí 
soutěže) 

1. přestupek - žlutá karta pro trenéra (varování) 
2. přestupek - červená karta pro trenéra a vyloučení 
trenéra ze závodiště  

Jiné nesportovní, neukázněné a urážlivé 
chování (během všech částí soutěže) 

Okamžitě červená karta pro trenéra a vyloučení trenéra 
ze závodiště  

Chování trenéra s přímým dopadem na výsledek/výkon závodnice/družstva 
Nesportovní chování (během závodu), tj. 
neomluvené zdržení nebo přerušení závodu, 
mluvení s činnými rozhodčími během závodu - 
s výjimkou rozhodčí D1 v případě povoleného 
protestu atd.     

1. přestupek - 0,50 b. (z výsledku závodnice/družstva 
na příslušném nářadí) a žlutá karta pro trenéra 
(varování), pokud mluví s činnými rozhodčími 
1. přestupek - 1,00 b. (z výsledku závodnice/družstva 
na příslušném nářadí) a žlutá karta pro trenéra 
(varování), pokud mluví s činnými rozhodčími agresivně 
2. přestupek - 1,00 b. (z výsledku závodnice/družstva 
na příslušném nářadí), červená karta pro trenéra a 
vyloučení trenéra ze závodiště. 

Jiné nesportovní, neukázněné a urážlivé 
chování (během závodu), např. nepovolená 
přítomnost osob v prostoru závodiště apod.   

1,00b. (z výsledku závodnice/družstva na příslušném 
nářadí), okamžitě červená karta pro trenéra a vyloučení 
trenéra ze závodiště* 

 
Poznámka:  Je-li jeden trenér závodnice či družstva vyloučen z prostoru závodiště, může 

být jedenkrát v průběhu celého konání soutěže nahrazen jiným trenérem.  
 
1. přestupek = žlutá karta 
2. přestupek = červená karta, trenér je vyloučen z dalšího průběhu závodu 
 
* Pokud je na soutěži přítomen pouze jeden trenér, může tento trenér na závodišti v průběhu 
závodu zůstat, nebude mu však povolena akreditace na následujícím Mistrovství světa či 
Olympijských hrách.       
 
 
 
 
 
 
 


