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MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA 
 

pro skoky na trampolíně 
 

Mezinárodní gymnastické federace (FIG) 
 

platná od 1.1.2017 
 
 
Tato mezinárodní soutěžní pravidla jsou závazná pro všechny soutěže a mistrovství 
Mezinárodní gymnastické federace (FIG) a pro všechny její členy. 
Jsou určena jako podklad pro všechny úrovně soutěží. Kde se pro určité soutěže (Mistrovství 
světa, apod.) aplikují dodatečná nebo odlišná pravidla, příslušné výjimky/změny jsou 
vytištěny kurzívou. 
 
Tato pravidla by měla být uplatňována v souladu s následujícími dokumenty: 
 Příručka rozhodčího FIG s výkladem platných soutěžních pravidel 
 Technický řád FIG, článek 1 
 Technický řád FIG, článek 4 - Skoky na trampolíně 
 Pravidla a předpisy pro rozhodčí FIG 
 Předpisy pro FIG světové hry mládeže (World Age Group) 
 Pravidla pro FIG světové poháry (World Cup) pro skoky na trampolíně a tumbling 
 
V případě jakýchkoliv rozporů mezi těmito Mezinárodními soutěžními pravidly a 
Technickým řádem FIG je Technický řád FIG rozhodující. 
 
V případě jakýchkoliv rozporů mezi těmito Mezinárodními soutěžními pravidly a předpisy či 
pravidly FIG jako jsou například pravidla pro světové poháry (World Cup Rules), pravidla pro 
světové hry mládeže (World Age Group Competitions Rules) apod., jsou rozhodující tyto 
Mezinárodní soutěžní pravidla. 
 
Federace jsou oprávněny pozměnit tato Mezinárodní soutěžní pravidla pro své domácí 
soutěže, pokud toto pokládají za nutné pro další rozvoj trampolínového sportu v jejich zemi. 
 
K vytvoření těchto Mezinárodních soutěžních pravidel přispěli všichni členové FIG 
Technické komise pro Trampolíny v tomto složení: 
 
Prezident  Horst Kunze  GER 
1.Vice Prezident Christophe Lambert FRA 
2.Vice Prezident Stéphan Duchesne CAN 
Člen   Liu Xing  CHN 
Člen   Tatiana Shuyska UKR 
Člen   Nikolai Makarov RUS 
Člen   Dmitri Poliaroush BLR 
Zástupce závodníků Nuno Merino  POR 
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A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Soutěž jednotlivců 
1.1 Soutěže ve skocích na trampolíně sestávají ze 3 (tří) sestav s 10 (deseti) prvky v každé 

sestavě. 
1.1.1 Sestava na trampolíně je charakteristická vysokými navzájem na sebe rytmicky 

navazujícími rotačními prvky z nohou na nohy a z nohou na záda, břicho nebo do 
sedu, bez přerušení nebo přímých meziskoků. 

1.1.2 Sestava na trampolíně by měla být složena tak, aby ukázala rozmanitost prvků se 
saltovou rotací vpřed nebo vzad s vrutovou rotací nebo bez ní. Sestava by měla 
vykazovat provedení, výšku, udržení výšky a rozbalení ve všech prvcích tak, aby 
demonstrovala perfektní kontrolu těla během letové fáze. 

1.2 Kvalifikační kolo (část) 
1.2.1 V kvalifikačním kole (části) se cvičí 2 (dvě) sestavy. První sestava zahrnuje 

speciální podmínky podle §5.1.1; druhá je volná sestava podle §5.1.3. 
1.2.1.1 Národní federace mohou předepsat povinnou sestavu místo první sestavy pro 

soutěže, pořádané pod jejich hlavičkou (viz. §16.1.10).  
1.2.2 Startovní pořadí pro kvalifikační kolo je určeno losováním. Všichni závodníci budou 

rozděleni do skupin po ne více než 16 (šestnácti) závodnících. Každá skupina 
provede svou první a druhou sestavu před startem další skupiny v kvalifikačním 
kole. 

1.2.3 Při mistrovství světa se kvalifikační část skládá se 3 (tří) sestav: 
 * První kolo: dvě (2) sestavy podle 1.2.1-1.2.2 
 * Druhé kolo: jedna (1) sestava podle §5.1.3 

1.2.3.1 Závodníci s 24 nejvyššími počty bodů z prvního kola postupují do druhého 
kola (viz. Technický řád FIG, Článek 4) 

1.2.3.2 Nejvíce 3 (tři) závodníci z jedné členské federace mohou startovat ve druhém 
kole. Startovní pořadí pro druhé kolo je takové, že závodník s nejnižším počtem 
bodů v prvním kole nastupuje jako první. V případě shody se postupuje podle 
§4.3.1.1 Technického řádu FIG, Článek 4. Závodníci zahajují druhé kolo 
s nulovým počtem bodů. 

1.3 Finále 
1.3.1 Ve finále závodníci zacvičí 1 (jednu) volnou sestavu viz. §5.1.3. 
1.3.2 Závodníci (nebo v soutěži synchronních dvojic páry) s 8 (osmi) nejvyššími počty 

bodů z kvalifikačního kola postupují do finále (viz. §1 Technického řádu FIG, 
Článek 4). 

 1.3.2.1. Při FIG soutěžích mohou startovat ve finále nejvíce 2 (dva) závodníci či 
1 (jeden) synchronní pár z každé členské federace (viz. §4.3.1.2 Technického řádu 
FIG, Článek 4). Závodníci zahajují finále s nulovým počtem bodů. 

1.3.3 Startovní pořadí pro finále je takové, že závodník s nejnižším počtem bodů v 
kvalifikačním kole nastupuje jako první. V případě shody se postupuje podle 
§4.3.1.1 Technického řádu FIG, Článek 4. 

 

2. Soutěž družstev 
2.1 Družstvo tvoří minimálně 3 (tři) a maximálně 4 (čtyři) závodníci v jedné soutěži (soutěž 

žen nebo mužů). 
2.2 Každý člen družstva cvičí 2 (dvě) sestavy podle §1.2.1 a 1 (jednu) sestavu podle §1.3.1. 
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2.2.1. Při mistrovství světa je kvalifikaci pro finále soutěže družstev první kolo 
z kvalifikační části jednotlivců. Ve finále soutěže družstev zacvičí 3 (tři) závodníci 
z každého družstva 1 (jednu) volnou sestavu (viz. §4.3.1.2 Technického řádu FIG, 
Článek 4). 

2.3 Způsob hodnocení 
2.3.1 Počet bodů družstva za každou sestavu je součet 3 (tří) nejvyšších počtů bodů 

získaných členy družstva v každé sestavě.  
2.3.1.1 Při mistrovství světa postupuje 5 (pět) nejvýše umístěných družstev v 
kvalifikačním kole do finále soutěže družstev. Ve finále soutěže družstev se 
započítávají výsledky všech 3 (tří) startujících závodníků. Družstvo začíná s nulovým 
počtem bodů (viz. §4.3.1.2 Technického řádu FIG, Článek 4). 

 

3. Soutěž v synchronních skocích 
3.1 Synchronní pár tvoří dvě ženy nebo dva muži. 
3.2 Každý závodník smí soutěžit pouze v jednom synchronním páru. 
3.3 Soutěž v synchronních skocích sestává z kvalifikačního kola a finále podle §1. 
3.4 Závodníci každého páru musí zacvičit stejné prvky ve stejném čase (viz. §16.1.9.1) a musí 

začínat čelem ve stejném směru. Vruty nemusí provádět stejným směrem. 
 

4. Vítěz 
4.1 Vítězem je závodník, synchronní pár nebo družstvo s nejvyšším počtem bodů dosažených 

ve finále. 
4.2 Medaile a umístění se udělují podle §10.3 Technického řádu FIG, Článek 1. 
 

5. Sestavy 
5.1 Každá sestava se skládá z 10 (deseti) prvků. 

5.1.1 První sestava v kvalifikačním kole obsahuje jak libovolné prvky, tak speciální 
požadavky. Pořadí, v jakém jsou prvky zacvičeny, závisí na uvážení závodníka (viz. 
§7.3 a výjimka v §1.2.1.1). Za tuto sestavu se počítá pouze známka za provedení a 
čas. (viz. výjimka v §5.3). 

5.1.2 Změny speciálních požadavků budou zveřejněny Technickou komisí skoků na 
trampolíně FIG prostřednictvím Kanceláře FIG nejméně 1 (jeden) rok před příštím 
mistrovstvím světa a budou platné od 1. ledna roku pořádání tohoto mistrovství. 

5.1.3 Druhá a finálová sestava jsou volné sestavy, ve kterých se známka za provedení, čas 
a horizontal displacement připočítává ke známce za obtížnost, a tak se získá celková 
známka za sestavu (Při mistrovství světa je sestava ve druhém kole kvalifikační části 
také volnou sestavou). 

5.2 Druhý pokus o sestavu není povolen. 
5.2.1 Pokud je závodník zjevně vyrušen v sestavě (závada na nářadí nebo podstatný vnější 

vliv apod.), smí vrchní rozhodčí povolit další pokus. Oblečení závodníka se nesmí 
považovat za "nářadí". 

5.2.2 Hluk diváků, potlesk apod. se normálně nepovažují za vyrušení. 
5.3 V soutěžích FIG musí být v kvalifikačním kole kromě §1.2, §5.1.1., §5.1.2 a §5.1.3 splněny 

následující požadavky: 
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5.3.1 První sestava obsahuje prvky u nichž se započítává obtížnost. Obtížnost těchto prvků 
se připočítává ke známce za provedení. Počet započítávaných prvků je stanoven 
technickou komisí skoků na trampolíně FIG (viz. §5.1.2). 

5.3.2 Ve druhé sestavě nesmí být žádný z prvků započítávaný do hodnocení obtížnosti 
v první sestavě opakován, jinak nebude obtížnost těchto prvků započítávána do 
hodnocení obtížnosti za druhou sestavu (viz. §15.4). 

5.3.3 Ve druhém kole kvalifikační části a ve finále mohou být jakékoliv prvky z první a 
druhé sestavy opakovány. 

6. Úbor pro závodníky a záchrance 
6.1 Závodníci 

 Tílko bez rukávů nebo s krátkými rukávy. 
 Gymnastické šponovky (jednobarevné, vyjma černé nebo jiné velmi tmavé barvy) 

nebo gymnastické trenýrky. 
 Trampolínová obuv a/nebo obutí barvy stejné jako gymnastické šponovky nebo 

bílé. 
6.2 Závodnice 

 Trikot (leotard or unitard) s nebo bez rukávů (musí být přiléhavý) 
 Dlouhé leginy mohou být oblečeny (musí být přiléhavé a ve stejné barvě jako 

trikot) 
 Jakýkoliv jiný nepřiléhavý „oděv“ není povolen 
 Z důvodu bezpečnosti není povoleno pokrytí hlavy či tváře 
 Trampolínová obuv a/nebo bílé obutí ne delší než ke kotníkům. 

6.3 Během závodu není dovoleno mít žádné ozdoby nebo hodinky. Prsteny bez kamenů jsou 
povoleny, pokud jsou přelepeny páskou. Bandáže a jiné podpůrné zdravotní prostředky 
jsou povoleny, ale jejich barva nesmí vytvářet velký kontrast oproti barvě kůže. Spodní 
prádlo nesmí být viditelné. 

6.4 Každé porušení §6.1, §6.2 a §6.3 může mít za následek penalizaci 0,2 bodu udělenou 
hlavním rozhodčím, která bude stržena z celkové známky za sestavu, ve které k porušení 
došlo. Rozhodnutí učiní vrchní rozhodčí. 

6.5 Družstva 
Členové družstva nebo synchronního páru musí mít jednotný úbor. V opačném případě 
bude následovat diskvalifikace družstva nebo synchronního páru ze soutěže družstev nebo 
soutěže synchronních dvojic. Rozhodnutí učiní vrchní rozhodčí. 

6.6 Státní znak nebo znak federace: 
Při soutěžích FIG musí být závodník označen státním znakem nebo znakem federace 
(odpovídající pravidlům FIG), jinak bude udělena hlavním rozhodčím penalizace 0,2 bodu 
z celkové známky za sestavu, v níž došlo k porušení pravidla. Rozhodnutí učiní vrchní 
rozhodčí. 

6.7 Zachránci 
 Tepláková souprava a gymnastické obutí nebo podobný oděv. 
 

7. Závodní karty 
7.1 Prvky první sestavy musí být zapsány do závodní karty. Každý z požadovaných prvků 

(viz. §5.1.1 a §5.3.1) musí být označen hvězdičkou (*). Prvky druhé sestavy musí být také 
zapsány do závodní karty s hodnotou obtížnosti každého prvku. 
7.1.1 Při soutěžích FIG je k popisu prvků zapsaných do závodní karty povoleno používat 

pouze číselný systém FIG, jinak nebude karta přijata (viz. Příloha II.) 



 Mezinárodní pravidla pro skoky na trampolíně FIG 
 

 6

7.2 Závodní karta musí být odevzdána v době a na místě určeném organizačním výborem, 
jinak závodníkovi nebude povolen start. Sekretář závodu odpovídá za zajištění předání 
karet rozhodčím obtížnosti nejpozději dvě hodiny před začátkem závodu. 

7.3 V první sestavě by měl závodník zacvičit prvky tak, jak je zapsáno v závodní kartě. Každý 
chybějící předepsaný prvek či požadavek bude mít za následek penalizaci 2,0 bodu 
učiněnou rozhodčími obtížnosti (viz. §22.3). Změny budou zaznamenávány do závodní 
karty rozhodčími obtížnosti. 
7.3.1 Je-li povinná sestava použita místo první volné sestavy, bude jakákoliv změna               

posuzována jako přerušení podle §16.1.10. 
7.4 Ve druhé sestavě kvalifikačního kola a ve finálové sestavě jsou povoleny změny prvků i 

pořadí, ve kterém jsou zapsány v závodní kartě bez jakékoliv srážky. 
 

8. Trampolíny 
8.1 Viz. normy FIG pro skoky na trampolíně, tumbling a double mini-tramp. 
 

9. Požadavky na bezpečnost 
9.1 Viz. §5.1 Technického řádu FIG, Článek 4. 

9.1.1 Závodník smí mít 1 (jednoho) nebo 2 (dva) vlastní záchrance, jednoho na každé 
straně trampolíny. 

9.1.2 Záchranná matrace může být používána pouze vlastním zachráncem závodníka 
po obou stranách trampolíny.  

10. Zapisovatelé a sekretariát 
10.1 Při soutěžích FIG musí být pro záznam a tisk výsledků používán schválený počítačový 

program. 
10.2 Při FIG soutěžích a při všech mezinárodních soutěžích musí být úplný výtisk výsledků 

zaslán generálnímu sekretáři FIG. 
10.3 Povinnosti sekretáře závodu: 

10.3.1 Shromáždění a předání závodních karet podle §7.2 a losování startovního pořadí 
(viz. také §1.2.2 a §1.3.3). 

10.3.2 Dohled nad zapisovateli. 
10.3.3 Stanovení startovního pořadí pro každou sestavu a příslušných skupin pro 

rozcvičení. 
10.3.4 Zapisování známek za provedení, HD, synchronnost, čas, obtížnost a penalizací. 
10.3.5 Sledování a kontrola výpočtů v soutěžních protokolech. 
10.3.6 Zajištění ukázání známek všech rozhodčích a celkové známky za sestavu.  
10.3.7 Sestavování úplných výsledkových listin obsahujících provedení, obtížnost, HD, 

synchronnost, čas, penalizace za každou sestavu, umístění a celkový počet bodů. 
 

11. Hlavní soutěžní komise a odvolací komise 
11.1 Viz §7.8.1 a §7.8.3 Technického řádu FIG, Článek 1. 
11.2 Při skocích na trampolíně hlavní soutěžní komise působí při světových mistrovstvích, 

olympijských hrách, světových hrách a světových pohárech. 
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B. PRŮBĚH SOUTĚŽE 
 

12. Rozcvičení 
12.1 Nářadí vybrané pro soutěž musí být umístěno v závodní hale nejpozději 2 (dvě) hodiny 

před začátkem soutěže, aby bylo závodníkům umožněno rozcvičení na soutěžním nářadí 
(viz. také §4.11.6 c) Technického řádu FIG, Článek 1). 

12.2 Bezprostředně před kvalifikačním kolem a před finále má každý závodník povoleno 
rozcvičení v délce 30 sekund na soutěžním nářadí. V případě, že závodník zneužije tento 
časový limit, může vrchní rozhodčí rozhodnout o penalizaci 0,3 bodu z  celkové známky 
následující sestavy. Srážku zaznamená sekretář závodu (viz. §20.13). 
12.2.1 Jestliže je odpovídající nářadí zajištěno v přilehlé hale nejméně 8 metrů vysoké, 

může být rozcvičení na soutěžním nářadí během vlastního závodu zrušeno. 
  

13. Zahájení sestavy 
13.1 Každý závodník začíná na pokyn vrchního rozhodčího. 
13.2 Závodník musí zahájit první prvek sestavy během jedné minuty od pokynu vrchního 

rozhodčího (podle §13.1), jinak je vrchním rozhodčím udělena následující penalizace 
(viz §20.13): 

 od   61 sekundy: penalizaci 0,2 bodu 
 od   91 sekundy: penalizaci 0,4 bodu 
 od 121 sekundy: penalizaci 0,6 bodu 
 od 181 sekundy: závodníkovi nebude umožněno začít sestavu, sestava 

nebude bodována a bude uděleno označení „Did Not Start (DNS)“ 
Pokud je limit překročen pro závadu na nářadí nebo z jiného závažného důvodu, 
neuděluje se žádná srážka. Rozhodnutí o tom učiní vrchní rozhodčí. 

13.3 Jedná-li se o chybné zahájení, může závodník znovu zahájit na pokyn vrchního 
rozhodčího. 

13.4 Pokud po zahájení sestavy proběhne hovoření k závodníkovi nebo dávání signálu jinou 
formou vlastními zachránci nebo trenérem během sestavy, bude vrchním rozhodčím 
udělena penalizace 0,6 bodu pouze jednou za sestavu (viz. §20.13). 

13.5 Jestliže závodník / pár není připraven k zahájení sestavy v příslušném čase dle startovní 
listiny, tak bude diskvalifikován z příslušného kola soutěže. 

 

14. Požadované polohy těla během prvku 
14.1 Ve všech polohách mají být chodidla a nohy spojeny (s výjimkou skoků roznožmo) a 

chodidla a špičky propnuty. 
14.2 V závislosti na požadavcích prvku má být tělo buď skrčmo, schylmo nebo rovně. 
14.3 V polohách skrčmo a schylmo mají být stehna přitažena k trupu s výjimkou vrutové fáze 

vícenásobných salt (viz §14.7). 
14.4 V poloze skrčmo se ruce mají dotýkat nohou pod koleny s výjimkou vrutové fáze 

vícenásobných salt (viz §14.7). 
14.5 Paže mají být napjaté a/nebo přitisknuty k tělu vždy, když je to možné. 
14.6 Vymezení minimálních požadavků pro jednotlivé polohy těla: 

14.6.1 Poloha rovně: 
 Úhel mezi trupem a stehny musí být větší než 135. 
14.6.2 Poloha schylmo: 
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 Úhel mezi trupem a stehny musí být roven nebo menší než 135 a úhel mezi 
stehny a lýtky musí být větší než 135. 

14.6.3 Poloha skrčmo: 
 Úhel mezi trupem a stehny musí být roven nebo menší než 135 a úhel mezi 

stehny a lýtky musí být roven nebo menší než 135. 
14.7 Ve vícenásobných saltech s vruty mohou být poloha skrčmo a poloha schylmo během 

vrutové fáze pozměněny tak, jak je uvedeno na obrázcích v Příručce rozhodčího 
(pokrčená a schýlená vrutová poloha). 

 

15. Opakování prvků 
15.1 Během sestavy nesmí být opakován stejný prvek, jinak nebude obtížnost opakovaného 

prvku započítána. Opakování prvku v první kvalifikační sestavě bude mít také za 
následek penalizaci 2,0 bodu udělenou rozhodčími obtížnosti za každé opakování (viz. 
§22.3). 

15.2 Prvky se stejným množstvím rotace, ale provedené v polohách skrčmo, schylmo a rovně, 
jsou považovány za různé prvky a ne za opakované. 
15.2.1 Polohy skrčmo a pokrčená jsou považovány za stejnou polohu. 

15.3 Vícenásobná salta (630 a více) se stejným počtem vrutů i salt nejsou považována za 
opakovaná, pokud je vrut umístěn v různých fázích (viz. Příručka rozhodčího). 

15.4 Při soutěžích FIG nesmí být žádný z prvků započítávaný do hodnocení obtížnosti v první 
sestavě opakován ve druhé sestavě, jinak nebude obtížnost těchto prvků započítávána do 
hodnocení obtížnosti za druhou sestavu (viz. §5.3.2). 

 

16. Přerušení sestavy 
16.1 Sestava je přerušena, pokud závodník: 

16.1.1 Dopadne zjevně nesoučasně oběma nohama na plachtu trampolíny. 
16.1.2 Nevyužije pružnosti plachty po dopadu k okamžitému pokračování do 

následujícího prvku. 
16.1.3 Provede meziskok (přímý skok). 
16.1.4 Dopadne jinak než na nohy, do sedu, na břicho nebo na záda. 
16.1.5 Provede neúplný prvek. 
16.1.6 Dotkne se čehokoliv jiného než trampolínové plachty jakoukoliv částí těla. 
16.1.7 Dotkne se zachránce nebo záchranné matrace. 
16.1.8 Opustí trampolínu vlivem nejistoty. 
16.1.9 Zacvičí odlišný prvek od prvku zacvičeného jeho partnerem při soutěži 

v synchronních skocích. 
16.1.9.1 Jestliže je jeden ze závodníků o více než polovinu prvku před svým 

partnerem, je to považováno za zacvičení odlišných prvků. Jestliže se 
jeden ze závodníků evidentně odrazil do dalšího prvku, zatímco partner 
evidentně nedopadl z předchozího prvku, je to považováno za zacvičení 
odlišných prvků. 

16.1.10 Nezacvičí povinnou sestavu (viz §1.2.1.1) s požadovanými prvky a/nebo 
v pořadí, zapsaném v závodní kartě. 

16.2 Prvek, ve kterém došlo k přerušení sestavy, se nehodnotí. 
16.3 Závodník je hodnocen pouze z počtu prvků ukončených na plachtě trampolíny. 
16.4 Vrchní rozhodčí rozhodne o nejvyšší možné známce. 
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17. Ukončení sestavy 
17.1 Sestava musí být ukončena s jistotou a ve vzpřímené poloze oběma nohama na plachtě 

trampolíny, jinak se udělí srážka (viz §21.3.2). 
17.2 Závodník smí po posledním prvku provést ještě jeden (1) kontrolovaný přímý skok. 

Nekontrolovaný výskok po posledním prvku zapříčiní srážku 0,1 bodu (viz §21.3.2). 
17.3 Při soutěži v synchronních skocích musí oba závodníci po posledním prvku společně 

buď provést ještě jeden přímý skok, nebo oba zůstat stát, jinak vrchní rozhodčí udělí 
penalizaci 0,4 bodu (viz §20.13). 

17.4 Závodníci musí po posledním dopadu na plachtu zůstat stát vzpřímeně přibližně po dobu 
3 (tří) sekund, jinak dostanou srážku 0,1 – 0,2 bodu za nedostatek jistoty (viz §21.3.2). 

17.5 Pokud závodník zacvičí více než 10 (deset) prvků, udělí vrchní rozhodčí penalizaci 2,0 
bodu (viz §20.13) 

 

18. Hodnocení 
Používá se pět druhů známek. Známka typu "D" (Difficulty – obtížnost), která je celkovým 
součtem obtížnosti v jedné sestavě, známka typu "E" (Execution – provedení), která je 
celkovou známkou udělenou rozhodčím provedení, známka typu "H" (Horizontal 
displacement – cestování), která je známkou za cestování, známka typu "T" (Time of flight – 
čas letu), která je časem letu a známka typu "S" (Synchronization – synchronnost), která je 
celkovou známkou za synchronnost. 
18.1 Hodnocení obtížnosti 
 Obecně je obtížnost jednoho prvku v sestavě neomezena, ale pro Olympijské hry 

mládeže a mládežnické či juniorské soutěže je maximální obtížnost jednoho prvku 
omezena na 1,8 bodu. Obtížnější prvky mohou být provedeny, ale do hodnocení 
obtížnosti se započítá pouze 1,8 bodu. Provedení čtverného salta v mládežnických či 
juniorských soutěžích není povoleno a znamená diskvalifikaci ze soutěže. 

 
 Obtížnost jednotlivých prvků je vypočtena následujícím způsobem: 

18.1.1 Obtížnost každého prvku se vypočítává na základě množství vrutové a saltové 
rotace: 
18.1.1.1 za každou 1/4 salta (90)   0,1 bodu 
18.1.1.2 za dokončené jednoduché salto (360) 0,5 bodu 
18.1.1.3 za dokončené dvojné salto (720)  1,0 bodu 
18.1.1.4 za dokončené trojné salto (1080)  1,6 bodu 
18.1.1.5 za dokončené čtverné salto (1440)  2,2 bodu 
18.1.1.6 za každou 1/2 vrutu (180)   0,1 bodu 

18.1.2 Salta bokem (kolem předozadní osy) a prvky bez vrutové nebo saltové rotace 
nemají žádnou hodnotu obtížnosti. 

18.1.3 V prvcích, ve kterých jsou kombinována salta s vruty, se hodnoty obtížnosti salt a 
vrutů sčítají. 

18.1.4 Jednoduchá salta s rotací 360-630 bez vrutů provedená v poloze rovně nebo 
schylmo mají hodnotu obtížnosti zvýšenou o 0,1 bodu. 

18.1.5 Vícenásobná salta s rotací 720 nebo více, s vruty nebo bez vrutů, provedená 
v poloze rovně nebo schylmo mají hodnotu obtížnosti zvýšenou o 0,1 bodu za 
každé salto. 
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18.2 Způsob hodnocení 
18.2.1 Posuzování provedení, cestování a obtížnosti se provádí v desetinách bodu. 

Synchronnost se posuzuje v setinách. Čas letu se měří v tisícinách sekundy se 
zaokrouhlením dolů na pět tisícin sekundy (viz Příloha XXX). 

18.2.2 Každý rozhodčí musí zapisovat své srážky samostatně. 
18.2.3 Známky rozhodčích musí být ukázány současně na pokyn vrchního rozhodčího. 
18.2.4 Pokud některý z rozhodčích provedení nebo cestování zmešká ukázat svoji 

známku na pokyn vrchního rozhodčího, nahradí se chybějící známka (známky) 
průměrem známek ostatních. Toto rozhodnutí učiní vrchní rozhodčí. 

18.2.5 Výpočet počtu bodů za provedení (E): 
18.2.5.1 Rozhodčí provedení učiní srážky za nedostatečné provedení podle 

§21.3. Srážky se odečítají od maximální známky, tj. od 10,0 bodů nebo 
od známky stanovené vrchním rozhodčím (viz §16.4). 

18.2.5.2 V soutěži jednotlivců se sečtou dvě (2) střední známky od rozhodčích 
provedení. Takto se získá počet bodů závodníka za provedení sestavy 
(E+E). (Při soutěžích FIG se sečtou dvě (2) střední srážky za provedení 
jednotlivých prvků. Suma všech těchto srážek (včetně srážek za nejistotu 
po posledním prvku) bude odečtena od maximální známky za provedení 
(max. 20 bodů) a tím stanoví celkovou známkou za provedení sestavy) 

18.2.5.3 V soutěži v synchronních skocích se zprůměrují mediány známek 
jednotlivých závodníků. Takto se získá počet bodů synchronního páru 
za provedení sestavy (E). (Při soutěžích FIG se zprůměrují mediány 
srážek jednotlivých závodníků za jednotlivé prvky včetně srážek za 
nejistotu po posledním prvku. Součet těchto srážek je sražen 
z maximální známky tj. z 10 bodů a tím se stanoví celková známka za 
provedení sestavy) 

18.2.6 Výpočet počtu bodů za cestování – horizontal displacement (H): 
18.2.6.1 Určení známky za cestování by mělo být prováděno elektronicky. 

Vrchní rozhodčí je zodpovědný za kontrolu známky elektronického 
přístroje. Srážky jsou udělovány podle §23.1. 

18.2.6.2 Srážky se odečítají od maximální známky, tj. od 10,0 bodů nebo od 
známky stanovené vrchním rozhodčím (viz §16.4). 

18.2.6.3 Určení času letu by mělo být prováděno elektronicky. Vrchní rozhodčí 
je zodpovědný za kontrolu známky elektronického přístroje. 
18.2.6.3.1 Pokud nebude známka z elektronického přístroje dostupná, 

určí známku vrchní rozhodčí za pomoci oficiálního videa.  
18.2.7 Výpočet počtu bodů za čas letu (T): 

18.2.7.1 Určení času letu by mělo být prováděno elektronicky. Vrchní rozhodčí 
je zodpovědný za kontrolu známky elektronického přístroje. 
18.2.7.1.1 Pokud nebude známka z elektronického přístroje dostupná, 

určí známku vrchní rozhodčí za pomoci oficiálního videa.  
18.2.8 Výpočet počtu bodů za synchronnost (S): 

18.2.8.1 Určení známky za synchronnost by mělo být prováděno elektronicky. 
Rozhodčí č.8 je zodpovědný za kontrolu známky synchronního přístroje. 
18.2.8.1.1 Pokud nebude známka ze synchronního přístroje dostupná, 

určí vrchní rozhodčí známku analýzou oficiálního videa.  
18.2.8.2 Srážky za nedostatky v synchronnosti se odečtou od maximální známky, 

tj. od 10,0 bodů nebo od známky stanovené vrchním rozhodčím 
(viz §16.4). Tato známka vynásobená dvěma dává celkovou známku za 
synchronnost. 
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18.2.8.3 Pokud není synchronní přístroj k dispozici, vynásobí se střední známka 
od tří dodatečných rozhodčích synchronnosti dvěma a takto získáme 
počet bodů za synchronnost. 

18.2.9 Výpočet celkového počtu bodů závodníka za sestavu: 
18.2.9.1 Při soutěži jednotlivců se vypočte celkový počet bodů součtem známek 

typu E (provedení), typu T (čas letu), typu H (cestování) a známky typu 
D (obtížnost) mínus penalizace podle §6.4, §6.6, §12.2, §13.2, §13.4 a 
§17.5. 

Celková známka = E (max. 20 bodů) + H (max. 10 bodů) + D + T - Penalizace 
18.2.9.2 Při soutěži synchronních párů vypočítávají zapisovatelé celkový počet 

bodů součtem známek typu E (provedení), typu S (synchronnost) a 
známky typu D (obtížnost) mínus penalizace podle §6.6 a §12.2. 

Celková známka = E (max. 10 b.) + H (max. 10 b.) + D + S (max. 20 b.) - Penalizace 
18.2.10 Výpočet počtu bodů za obtížnost (D): 

18.2.6.1 Rozhodčí obtížnosti vypočítávají obtížnost sestavy podle §18.1. 
18.2.11 Všechny počty bodů se zaokrouhlují na 3 (tři) desetinná místa. Takové 

zaokrouhlení se provede jen při stanovení celkového počtu bodů závodníka za 
sestavu. 

18.2.11 Sekretář závodu musí potvrdit celkový počet bodů ve výsledkové listině. 
18.2.12 Vrchní rozhodčí odpovídá za stanovení platnosti konečného počtu bodů. 

 

C. ROZHODČÍ 

19. Rozhodčí 
19.1 Složení s přístrojem pro měření cestování (HD):      jednotlivci      synchrony 

19.1.1 Vrchní rozhodčí      1   1 
19.1.2 Rozhodčí provedení 
  - pro soutěž jednotlivců (č. 1-6)   6 
  - pro soutěž v synchronních skocích      6 
    (trampolína č.1: rozhodčí č.1 a č.3 a č.5) 
    (trampolína č.2: rozhodčí č.2 a č.4 a č.6) 
19.1.3 Rozhodčí obtížnosti (č. 7 a 8)    2   2 
19.1.4 Celkem       9        9 
 

19.2 Složení bez přístroje pro měření cestování (HD):      jednotlivci      synchrony 
19.1.1 Vrchní rozhodčí      1   1 
19.1.2 Rozhodčí provedení 
  - pro soutěž jednotlivců (č. 1-5)   4 

- pro soutěž jednotlivců HD (č. 1-5)   2 
  - pro soutěž v synchronních skocích      4 
    (trampolína č.1: rozhodčí č.1 a č.3) 
    (trampolína č.2: rozhodčí č.2 a č.4) 
  - pro soutěž v synchronních skocích HD     2 
    (trampolína č.1: rozhodčí č.5) 
    (trampolína č.2: rozhodčí č.6) 
19.1.3 Rozhodčí obtížnosti (č. 7 a 8)    2   2 
19.1.4 Celkem       9        9 
 

19.3 Rozhodčí č. 1-8 musí sedět na plošině pro rozhodčí vysoké minimálně 1 (jeden) metr a 
maximálně 2 (dva) metry ve vzdálenosti 5 až 7 metrů od trampolíny č. 1. 
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19.4 Jestliže rozhodčí není schopen plnit své povinnosti uspokojivým způsobem, musí být 
vyměněn. Toto rozhodnutí učiní hlavní soutěžní komise. Pokud není hlavní soutěžní 
komise, rozhodnutí učiní vrchní rozhodčí. Viz. §7.8.1 Technického řádu FIG, Článek 1 a 
§11.2 Mezinárodních pravidel. 
19.4.1 Jestliže je vyměněn rozhodčí provedení, může vrchní rozhodčí rozhodnout, že 

jeho předcházející známky budou nahrazeny průměrem známek ostatních (viz 
§18.2.4). 

19.5 Vrchní rozhodčí je zodpovědný za kontrolu známek za čas, HD a synchronnost měřenou 
elektronickým přístrojem. 

20. Povinnosti vrchního rozhodčího 
20.1 Kontrola nářadí. 
20.2 Organizace porady rozhodčích a zkušebního hodnocení (krom viz §7.9 Technického 

řádu FIG, Článek 1). 
20.3 Umístění a dohled nad všemi rozhodčími, zachránci a zapisovateli. 
20.4 Řízení soutěže. 
20.5 Svolávání rozhodčích. 
20.6 Rozhodnutí o povolení druhého pokusu (viz §5.2). 
20.7 Rozhodnutí o úboru závodníka (viz §6). 
20.8 Rozhodnutí, zda zásah záchrance byl nutný (viz §5.1 Technického řádu FIG, Článek 4). 
20.9 Stanovení maximální známky v případě přerušení sestavy (viz §16). 
20.10 Obsluhovat přístroj na měření času letu, cestování a synchronnosti a ukázat příslušné 

známky. 
20.11 Rozhodnutí, jestli rozhodčí zmeškal včas ukázat svoji známku (viz §18.2.4). 
20.12 Dohlíží společně s rozhodčím č.7 na stanovení známky za synchronnost, času letu a 

cestování (HD) za pomoci videa, pokud selhal elektronický přístroj (viz §18.2.6, §18.2.7, 
§18.2.8) 

20.13 Rozhodnutí o penalizacích podle §6.4, §6.6, §12.2, §13.2, §13.4, §17.3 a §17.5. 
20.14 Dohled a kontrola nad všemi známkami, výpočty a konečnými výsledky a provedení 

nápravy při zřejmých chybách ve výpočtu známek. 
20.15 Rozhodnutí před koncem kola, na výzvu oficiálního představitele federace nebo 

rozhodčího, o zřejmých chybách ve výpočtu známek (viz. Příručka rozhodčího). 
20.16 Asistování rozhodčím obtížnosti při kontrole zda synchronní pár provedl stejné prvky 

ve stejném čase (viz §16.1.9). 
 

21. Povinnosti rozhodčích provedení (č. 1-6) 
21.1 Hodnocení chyb v provedení v rozsahu 0,0 až 0,5 bodu podle §21.3 a zapisování svých 

srážek do listin srážek. 
21.2 Odčítání svých srážek od maximální známky stanovené vrchním rozhodčím (viz §16.4). 
21.3 Srážky za provedení 

21.3.1 nedostatky ve způsobu provedení a v jistotě při každém prvku 0,1-0,5 bodu 
21.3.2 nedostatky v jistotě po dokončené sestavě (10 prvků), pouze jediná srážka 

za větší chybu: 
21.3.2.1 nedostatky ve stabilitě či nedodržení klidu ve vzpřímené   

poloze po dobu přibližně 3 (tří) sekund     
a/nebo nekontrolovaný výskok    0,1-0,3 bodu 

21.3.2.2 dotyk trampolínové plachty jednou nebo oběma rukama       0,5 bodu 
21.3.2.3 dotyk nebo pád na plachtu koleny, rukama a koleny,  

 na břicho, na záda nebo do sedu          1,0 bodu 
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21.3.2.4 dotyk nebo vykročení mimo trampolínovou plachtu        0,5 bodu 
21.3.2.5 dopad či pád mimo plachtu, opuštění prostoru trampolíny,  

 nebo provedení dodatečného salta pro zabránění pádu       1,0 bodu 
21.4 Během soutěží v synchronních skocích hodnotí rozhodčí č. 1 a 3 a 5 provedení sestavy 

na trampolíně č. 1 a rozhodčí č. 2 a 4 a 6 provedení na trampolíně č. 2. 
21.5 V soutěži v synchronních skocích se provedení hodnotí stejným způsobem jako v soutěži 

jednotlivců. 
21.6 Ukazování známky za provedení. 
 

 (viz také Příručka rozhodčího) 
 

22. Povinnosti rozhodčích obtížnosti (č. 7 a 8) 
22.1 Vyzvednutí závodních karet u sekretáře závodu nejméně 2 (dvě) hodiny před začátkem 

soutěže. 
22.2 Kontrola prvků a hodnot obtížnosti zapsaných v závodních kartách. 
22.3 Kontrola požadovaných prvků/požadavků první sestavy podle §7.1, §7.3 a §5.3 a 

provedení příslušných penalizací za chybějící požadavky a opakování (viz §7.3, §15.1  a 
§16.1.10). 
22.3.1 Veřejně ukázat zaznamenané změny pro prvky u nichž se započítává obtížnost, 

pokud závodník provedl jiný prvek (prvky) než bylo uvedeno v závodní kartě. 
22.4 Určení každého provedeného prvku, stanovení jeho obtížnosti a zaznamenání 

provedených prvků do závodní karty (dle FIG numerického systému). 
22.4.1 Při soutěžích FIG určit obtížnost označených prvků v první sestavě podle §18.1, 

§15.1 a rozhodnout zda je prvek/prvky z první sestavy opakován v sestavě druhé 
podle §15.4. 

22.5 Stanovení a informování vrchního rozhodčího, zdali byla sestava přerušena, zdali byla 
povinná sestava provedena tak, jak byla zapsána (viz §16.1.10), jestli některý z prvků v 
druhé a finálové sestavě byl meziskok (přímý skok) (viz §16.1.3). 

22.6 Kontrola, jestli závodníci v soutěži v synchronních skocích zacvičili stejné prvky ve 
stejném čase podle §16.1.9 a informování vrchního rozhodčího. 

22.7 Ukazování známky za obtížnost. 
22.8 Rozhodčí obtížnosti č.7 určuje společně s vrchním rozhodčím známky za synchronnost, 

čas letu a cestování (HD) v případě poruchy měřícího přístroje. 
 

23. Povinnosti rozhodčích cestování (HD) 
23.1 Pokud není k dispozici měřící přístroj, jsou uděleny srážky za každý prvek, kdy se část 

těla dotkla plachty mimo vnější okraj definované zóny. 
23.2 Pokud jsou známky určovány rozhodčími, při prvcích s dopadem na nohy, bude udělena 

příslušná srážka, pokud se libovolná část chodidla dotkne plachty mimo zónu 
(viz příručka rozhodčího). 

23.3 Pokud jsou známky určovány rozhodčími, při prvcích s dopadem na břicho, záda nebo 
do sedu, bude určení dopadu na plachtu stanoveno dle kyčelního kloubu (viz příručka 
rozhodčího). 
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PŘÍRUČKA ROZHODČÍHO 
 
 
 

Mezinárodní gymnastické federace (FIG) 
 

platná od 1.1.2017 
 

(vybraná ustanovení pro skoky na trampolíně) 
 
 

Výklad pravidel (obecně) 
 

POZNÁMKA: Tento výklad byl vypracován Technickou komisí FIG pro skoky na 
trampolíně jako vodítko a pro objasnění soutěžních pravidel. Ve všech případech 
sporných výkladů pravidel učiní konečné rozhodnutí vrchní rozhodčí. Obrázky v příloze 
II jsou pouze vodítkem a neměly by být brány doslovně. 
 
1.2.2 – Startovní skupiny 
16 závodníků ve skupině je maximum, technická komise FIG doporučuje pro skoky na 
trampolíně 8 až 12 závodníků ve skupině. 
 
6 - Úbor 
Všechny vlasy by měly být staženy k hlavě. Volné vlasy jsou na vlastní nebezpečí závodníka. 
Mohou být nebezpečné a mohou mít za následek přerušení sestavy podle §16.1.6. 
 
Výstřih v přední a zadní části trikotu musí být vhodné, velikost výstřihu je volitelná, ale nesmí 
vpředu přesáhnout polovinu hrudní kosti a vzadu nesmí být pod spodní linie lopatek. Trikoty 
mohou být s nebo bez rukávů, šířka ramenního popruhu musí být minimálně 2 cm. Střih 
trikotu nesmí u nohou sahat až nad kyčelní kosti (maximum) a délka nesmí přesáhnout 
horizontální linii kolem nohy maximálně 2 cm pod spodní hýždí. Trikoty s krajkovanou částí 
musí být ohraničeny (od trupu k hrudníku). 
 
7.3 – Závodní karty 
V případě nedokončené sestavy se dodatečná srážka za nesplněný požadavek uplatní pouze 
v případě, že je naprosto zřejmá nemožnost splnění požadavku v neprovedených prvcích. 
 
14 - Požadované polohy těla 
Hlavní zásady: 
Pro stanovení polohy těla (skrčmo, schylmo nebo rovně) během prvku použijí rozhodčí 
obtížnosti nejméně obtížnou polohu, kterou závodník zaujme ve střední fázi prvku (poloha 
rovně je považována za nejobtížnější polohu a skrčmo za nejméně obtížnou polohu). Pro 
vícenásobná salta viz dále §15 této příručky. 
 
Pro zastavení vrutové rotace je možno mít ruce od těla. Maximální úhel mezi tělem a pažemi 
je stanoven: 

Barani, twist, vícenásobná salta s ½ vrutem out  45° 
Více než celý vrut, všechny další více vrutová salta  90° 
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Veškerá vrutová rotace musí být ukončena do 90 (do tří hodin). 
 
15 - Opakování 
Jestliže je prvek zacvičen s různými polohami těla, je nutné pro rozhodnutí, zda se jedná 
o opakování, vzít v úvahu dva faktory - počet a rozdělení vrutů do fází prvku a počet salt. 
 
1. Vruty od 0 do 180 
Při 270 nebo více saltové rotace jsou možné nejvíce 3 polohy těla. 
Příklady: 
3/4 salta vzad (vrut=0, salto=270)      3 možné polohy 
1/2 vrut na nohy (vrut=180, salto=90)     1 možná poloha 
1 a 1/4 salta vpřed s 1/2 vrutem (Barani ball out) (vrut=180, salto=450) 3 možné polohy 
 
2. Vruty 360 nebo více 
Při více než 450 saltové rotace jsou možné 3 polohy těla. 
Příklady: 
1 a 1/4 salta vpřed s 1 a 1/2 vrutem (Rudy ball out) (vrut=540,salto=450) 1 možná poloha 
1/1 salta vzad s 1/1 vrutem (Full) (vrut=360, salto=360)   1 možná poloha 
2/1 salta vzad s 2/1 vrutem (Full in Full out) (vrut=720, salto 720) 3 možné polohy 
 
3. Vícenásobná salta 
Ve vícenásobných saltech může závodník zvolit pro prvek pouze jednu polohu těla: 
skrčmo/pokrčeně nebo schylmo nebo rovně. Prvek hodnotí rozhodčí obtížnosti podle 
nejjednodušší polohy těla, kterou závodník v prvku zaujal, např.: 
Barani out Triffis: Je-li první salto zacvičeno schylmo a druhé skrčmo, posuzují rozhodčí 
obtížnosti tento prvek jako zacvičený v poloze skrčmo. 
 
POZNÁMKA: Stejná kritéria (množství vrutové a množství saltové rotace) se uplatní při 
určení polohy těla při soutěži v synchronních skocích. Protože pro 1/2 vrut na nohy je možná 
pouze 1 poloha, může pár zacvičit 1/2 vrut na nohy v „různých polohách“, aniž by došlo 
k přerušení sestavy. Naopak v Barani jsou možné různé polohy podle výše uvedených kritérií 
a proto oba partneři musí zaujmout stejnou polohu, jinak se prvky považují za odlišné a 
sestava je přerušena (viz §16.1.6). 
 
4. Vruty v různých fázích salt 
 U salt s 540 nebo méně saltové rotace je uznávána pouze 1 (jedna) fáze prvku a prvek se 

považuje za opakovaný, pokud nesplňuje výše uvedená kritéria různých poloh těla. 
 U salt se saltovou rotací  630 - 900  jsou uznávány 2 (dvě) fáze prvku 
 Dvojná salta se stejným množstvím vícenásobných twistů v poloze rovně nebo schylmo 

budou považována za opakování, pokud nebudou provedena s viditelným přerušením při 
twistové rotaci nebo nebudou provedena v definovaných pozicích. 

 
17 – Přerušení sestavy 

Dopadem na obě nohy se myslí chodidla. 
Pokud se závodník během dopadu dotkne chodidly plachty, ale není rozpoznatelná 
příprava na dopad a závodník pokračuje v pohybu upadnutím na obličej, kolena, ruce a 
kolena, na břicho nebo na záda, prvek se nepočítá. Neuděluje se žádná dodatečná srážka 
za pád. 
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18.1 - Obtížnost 
V případě jakékoliv neshody mezi rozhodčími obtížnosti učiní rozhodnutí vrchní rozhodčí. 
 
Pro jednoduchá salta učiní rozhodčí obtížnosti rozhodnutí o poloze prvku v době od 
začátku prvku do doby dosažení 135 před dopadem. 
 
Pro vícenásobná salta učiní rozhodčí obtížnosti rozhodnutí o poloze prvku v době: 

Salta vzad: od 90 po začátku prvku do doby dosažení 180 před dopadem 
Salta vpřed: od 135 po začátku prvku do doby dosažení 180 před dopadem 

 
Poloha chodidel při dopadu, pokud se chodidla otočila o více než ¼ vrutu (90), pak se 
prvek hodnotí jako ½ vrut, rotace chodidel o více než ¾ vrutu (270) se hodnotí jako celý 
vrut atd. 

  
20.15 - Povinnosti vrchního rozhodčího 

V případě zřejmých chyb týkajících se výpočtu známek za obtížnost nebo provedení by se 
měl rozhodčí, závodník, trenér nebo jiný činovník, který toto zjistí, obrátit na vrchního 
rozhodčího profesionálním a přátelským způsobem před koncem kola, aby vrchní 
rozhodčí mohl vyjasnit situaci před zahájením dalšího kola. 

 
21.3.1 - Hodnocení provedení 

 
Rotační a letová fáze 

 Poloha paží                           0,0 - 0,1 bodu 
 Poloha nohou 0,0 - 0,2 bodu 

(včetně pokrčení v kolenou, nenatažených špiček, nohou od sebe) 
 Poloha těla 0,0 - 0,2 bodu 

 
Rozbalení a dopadová fáze 

 Otevření salta a udržení rovné pozice 0,0 - 0,3 bodu 
(včetně nedokončené vrutové rotace v 90 - ve tři hodiny) 

 Nerozbalení 0,3 bodu 
 

Srážka za provedení však v žádném případě nesmí v jednom prvku přesáhnout 0,5 bodu. 
 

Cestování - HD 
 Horizontální umístění (cestování) 0,0 - 0,3 bodu 

 

 
 

21.3.2 – Dodatečné srážky za dopad 
Při nedokončené sestavě nebudou učiněny žádné dodatečné srážky za dopad. 
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Výklad pravidel (speciálně pro skoky na trampolíně) 
 
Obecně 

Počítají se pouze prvky s dopadem na chodidla, na záda, na břicho nebo do sedu. 
 
16.1.1 - Dopady na jednu nohu 

Prvek, ve kterém závodník dopadl na jednu nohu, se nepočítá a sestava je tímto dopadem 
přerušena. Toto pravidlo se uplatňuje pouze při nesoučasném dopadu na nohy. Při dopadu 
na záda nebo břicho neznamená následný nesoučasný dotyk plachty nohou přerušení. 

  
17.3 - Neprovedení shodného ukončení sestavy (přímý skok nebo stopáž) 

Jestliže jeden závodník po ukončení sestavy okamžitě zastaví, zatímco jeho partner 
zastaví pouze částečně, nedošlo k porušení tohoto pravidla, protože nebyl proveden přímý 
skok. 

 
21.3.2 - Nedostatky jistoty po dokončené sestavě 

Nekontrolované pohyby v průběhu dodatečného skoku jsou hodnoceny také jako 
nedostatky stability. 
 
Pokud závodník nezůstane nehybně stát a během přibližně tří sekund po dopadu opustí 
plachtu trampolíny, rozhodne vrchní rozhodčí, zda se jednalo o nedostatek v jistotě 
(srážka 0,5 nebo 1,0 bodu), či pouze o opomenutí zůstat nehybně stát (srážka 0,2 bodu). 
 
Příklady srážek pro dodatečný výskok: 

 Nekontrolovaný pohyb při dodatečném výskoku 0,1 bodu 
 

Příklady srážek za nejistotu: 
 Pohyb paží při ukončení sestavy na plachtě (např. kruhy) 0,1 bodu 
 Krok (kroky) nebo zhoupnutí 0,1 – 0,2 bodu 
 Poloha po dopadu není přímí s nohama u sebe 0,1 bodu 
 Otočení k rozhodčím před úplnou stabilizací dopadu 0,1 bodu 

 
 Na srážku nemá vliv délka kroku nebo velikost zhoupnutí, ale jejich počet 
 Když je závodník stabilní, může udělat krok zpět bez srážky. 
 Celková srážka za dodatečný výskok a nejistoty po posledním prvku nesmí 

přesáhnout 0,3 bodu. 
 

 
21.3.2.5 – Dodatečné prvky 

Pokud závodník nedokáže dostatečně kontrolovat doskok a provede dodatečné salto či 
flic-flac, bude učiněna srážka 1,0 bodu. 

 
 
 FIG leden 2017 
    Překlad z anglického originálu: 
    Mgr. Marie Mišáková, ing. Vladimír Zeman 
    Úpravy 2017/2013/2009/2005: 
    Mgr. Radek Hanáček 
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TECHNICKÝ ŘÁD – ČLÁNEK 4 
 

Mezinárodní gymnastické federace (FIG) 
 

platný od 1.1.2017 
 

(vybraná ustanovení pro skoky na trampolíně) 
 
 

1. Základní principy soutěžního programu 
 
Soutěže sestávají z kvalifikačního kola a finále. 
 
Všechna finále v soutěžích ve skocích na trampolíně, tumblingu a double mini-trampu v 
působnosti FIG se organizují, buď jak je uvedeno v těchto speciálních ustanoveních, nebo 
vylučovacím způsobem (knock-out) tak, že závodníci z první poloviny finalistů závodí v 
jedné volné sestavě proti závodníkům z druhé poloviny finalistů a tak dále, až poslední 2 
(dva) závodníci závodí proti sobě navzájem o první místo nebo zbývající závodníci po prvním 
kole závodí proti sobě o titul a zbývající místa v druhé volné sestavě. Tento způsob finále 
musí být schválen technickou komisí skoků na trampolíně FIG, Výkonným výborem FIG a 
pořadatelem. (kvalifikace při Mistrovství světa je rozdělena na první kolo pro všechny 
zúčastněné a na kolo druhé pro 24 nejlepších závodníků) 
 
Jestliže je závodník nebo pár vyřazen z finále pro zranění nebo nemoc, postupuje do finále 
následující závodník/pár v pořadí z kvalifikačního kola. Tyto změny musí být oznámeny 
nejpozději 1 (jednu) hodinu před zahájením finále. 
 
Skoky na trampolíně 
- jednotlivci muži 
- jednotlivci ženy 
- synchronní dvojice muži 
- synchronní dvojice ženy 
- družstva mužů 
- družstva žen 

 
Závod ve skocích na trampolíně sestává z 2 (dvou) sestav v kvalifikačním kole (plus jedna 
sestava ve druhém kvalifikačním kole při Mistrovství světa) a z 1 (jedné) sestavy finálové. 
Každá sestava se skládá z 10 (deseti) prvků (požadavky vztahující se ke složení sestav jsou 
uvedeny v §1 a §5 Mezinárodních pravidel pro skoky na trampolíně). 
 

2. Olympijské hry 
 
2.1 Soutěžní program a právo účasti 
Program a organizace jsou stejné jako u světových mistrovství (viz §4) s následujícími 
výjimkami: na olympijských hrách jsou pouze soutěže jednotlivců mužů a žen. 
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2.2 Právo účasti 
Kvalifikací pro olympijské hry je mistrovství světa ve skocích na trampolíně v roce, 
předcházejícím olympijským hrám, kontinentální mistrovství a World Cup Series. 
 
2.3 Schválení národního olympijského výboru 
Kvalifikace pro olympijské hry se mohou zúčastnit pouze jednotliví gymnasté a družstva, 
schválení svým národním olympijským výborem, a to za předpokladu, že splňují všechny 
další podmínky (viz. §2.1). Národní olympijský výbor o tom rozhodne čtyři měsíce před 
olympijskými hrami. 
 
2.4 Rovnost bodů 
Kvalifikace 
Při rovnosti bodů na kterémkoliv místě se bude postupovat dle §4.4.1. 
 
Finále 
Při rovnosti bodů se bude postupovat následovně: 
1. vítězí závodník s vyšší známkou za provedení (E) 
2. vítězí závodník s vyšší známkou za cestování (HD) 
3. vítězí závodník s vyšší známkou za čas letu (T) 
Pokud je stále rovnost, závodníci se umístí na stejném místě. 
 

3. Světové hry 
 

3.1 Soutěžní program 
Disciplíny: 
- Synchronní skoky na trampolíně mužů 
- Synchronní skoky na trampolíně žen 
- Závod mužů v tumblingu 
- Závod žen v tumblingu 
- Závod mužů na double mini trampolíně 
- Závod žen na double mini trampolíně 
Program: 
Program je stejný jako při mistrovství světa (viz §4) s těmito výjimkami: 
- kvalifikační kolo: pouze 12 závodníků (párů) soutěží v jedné skupině v každé disciplíně 
- maximálně 1 (jeden) z národní federace v každé disciplíně 
 
3.2 Právo účasti 
Počet závodníků (88) je stanoven dohodou mezi IWGA a FIG. 
 
Kvalifikací je mistrovství světa ve skocích na trampolíně v roce, předcházejícím olympijským 
hrám. 
Právo na účast získávají národní federace, ne konkrétní závodníci s výjimkou divokých karet. 
 
Synchronní skoky na trampolíně mužů a žen: 
Místa 1-10 budou přidělena národním federacím podle jejich konečného umístění při 
kvalifikačním mistrovství světa, a to nejvíce 1 (jedno) na národní federaci. 
 
Místa 11 - 12 budou nominována Výkonným výborem FIG po konzultaci s technickou komisí 
FIG pro skoky na trampolíně (tak, aby bylo zajištěno adekvátní zastoupení kontinentů, aby 
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hostitelská země světových her měla zajištěno své zastoupení a/nebo pro jiné nepředvídané 
případy). 
Místa 11-12 budou nominována Výkonným výborem FIG po konzultaci s technickou komisí 
skoků na trampolíně FIG tak, aby: 
1. hostitelská země světových her byla zastoupena (pokud nezískali její závodníci místa 1-

10) nejméně jednou ženou nebo jedním mužem v případě, že se zúčastnili kvalifikačního 
mistrovství světa. Místo bude přiznáno závodníkovi, který se na tomto mistrovství světa 
umístil nejlépe. 

2. bylo zajištěno, že na světových hrách budou zastoupeny nejméně 4 kontinenty (pokud bude 
takové místo přiděleno, bude přiznáno ženě nebo muži z příslušného kontinentu 
s nejlepším umístěním v kvalifikačním mistrovství světa). 

3. mohly být řešeny jiné nepředvídané případy, pokud se závodník zúčastnil kvalifikačního 
mistrovství světa. 

 
Pokud nenastanou výše uvedené zvláštní okolnosti, budou tato dvě místa přidělena podle 
stejných kritérií, jako místa 1–10. 
 
3.3 Rozhodčí 
Každá zúčastněná národní federace musí nominovat a zajistit účast nejméně 1 (jednoho) 
vlastního rozhodčího s dobrou reputací a s platnou kvalifikací FIG. 
 
3.4 Rovnost bodů 
Při rovnosti bodů na kterémkoliv místě se bude postupovat stejně jako při mistrovství světa. 

4. Mistrovství světa 
 
4.1 Obecné rozvržení programu 
O rámcovém rozvržení programu rozhoduje generální sekretář FIG v úzké spolupráci 
s místním organizačním výborem a technickou komisí FIG pro skoky na trampolíně. Detailní 
rozvrh programu závodů a tréninků je v kompetenci předsedy technické komise FIG 
pro skoky na trampolíně. 
 
4.2 Právo účasti a počet účastníků v delegaci 
Všechny národní federace mají právo účasti s následujícím maximálním počtem osob: 
 
Závodníci           Muži        Ženy     Celkem 
Trampolína – jednotlivci   4  4  8 
Trampolína – synchron   2 páry* 2 páry* 8 
Náhradníci jednotlivci/synchron  -  -  - * 
Tumbling     4  4  8 
Náhradníci tumbling    1  1  2 
Double mini-tramp    4  4  8 
Náhradníci DMT    1  1  2 
 
Činovníci TRA TUM DMT Mixed 
Vedoucí delegace 1 1 1 1 
Vedoucí družstva 1 1 1 3 
Trenér (max.1 trenér na závodníka) 2 / 2 2 / 2 2 / 2 12 
Rozhodčí 1 1 1 3 
Lékař    1 
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Fyzioterapeut 1 1 1 3 
 
* Je-li přihlášen druhý pár, musí se tito závodníci účastnit také závodu jednotlivců. 
* Náhradníci pro trampolínu – synchron se musí použít ze závodníků pro trampolínu – 
jednotlivce a naopak. 
 
Pro všechny členy delegace včetně dodatečných trenérů platí akreditační pravidla FIG.  
 
4.3 Program 

 
4.3.1 Skoky na trampolíně 
4.3.1.1 Kvalifikační kolo 
 
Kvalifikační kolo je podkladem pro kvalifikaci do následujících finále: 
- jednotlivci muži, 
- jednotlivci ženy, 
- synchron muži, 
- synchron ženy, 
- družstva mužů, 
- družstva žen. 
 
Zúčastnit se mohou maximálně 4 (čtyři) muži a 4 (čtyři) ženy a 2 (dva) synchronní páry mužů 
a žen z jedné národní federace. 
 
 
4.3.1.1.1 Startovní pořadí 
Startovní pořadí je následující: 
 
Pro kvalifikační kolo jsou závodníci rozděleni do skupin podle národních federací tak, že 
nejúspěšnější federace z předcházejícího světového mistrovství jsou zařazeny do různých 
skupin. Počet skupin je určen přihláškami. V jedné skupině by neměla být více než 4 (čtyři) 
družstva. 
 
Nová družstva nebo jednotliví závodníci jsou do těchto skupin zařazeni losováním. 
 
Startovní pořadí skupin je určeno losováním. 
 
Startovní pořadí ve skupinách je určeno podle obráceného pořadí z posledního mistrovství 
světa. 
(tj. 1. závodník družstva 4, 
1. závodník družstva 3, 
1. závodník družstva 2, 
1. závodník družstva 1, 
2. závodník družstva 4, 
2. závodník družstva 3, atd.) 
 
Kvalifikační kolo se provádí podle §1.2.3 mezinárodních soutěžních pravidel FIG. 
 
Pro stanovení pořadí jednotlivců po prvním kole kvalifikace se sečtou celkové známky za 
první a druhou sestavu. Nejlepších 24 závodníků (maximálně 3 z národní federace) se 
zúčastní druhého kola kvalifikace. Startovní pořadí je takové, že závodník s nejnižším počtem 
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bodů z prvního kvalifikačního kola startuje jako první a závodník s nejvyšším počtem bodů z 
kvalifikačního kola startuje jako poslední. Pořadí ve druhém kole kvalifikace jednotlivců se 
stanoví podle nejvyšší výsledné známky za sestavu. 
 
Pro stanovení pořadí v synchronních skocích se sečtou celkové známky za první a druhou 
sestavu. 
 
Stanovení pořadí v soutěži družstev se provádí následujícím způsobem: 
Celkový počet bodů družstva je součet 3 (tří) nejvyšších počtů bodů získaných členy družstva 
za první sestavu plus součet jejich 3 (tří) nejvyšších počtů bodů za druhou sestavu. 
 
4.3.1.1.2 Mistrovství světa v sudé roky 
Pro mistrovství světa v sudé roky (bez soutěže družstev) je startovní pořadí závodníků určeno 
losováním na základě definitivních přihlášek z národních federací (závodníci jedné federace 
mohou být nalosováni do různých skupin). 
 
První závodník z definitivních přihlášek bude startovat jako první atd. 
 
Startovní pořadí skupin je určeno losováním. 
 
Kvalifikační kolo se provádí podle §1.2.3 mezinárodních soutěžních pravidel FIG. 
 
Pro stanovení pořadí v jednotlivcích se sečtou celkové známky za první a druhou sestavu. 
 
Pro stanovení pořadí v synchronních skocích se sečtou celkové známky za první a druhou 
sestavu. 
 
Stanovení pořadí v soutěži družstev se provádí následujícím způsobem: 
Celkový počet bodů družstva je součet 3 (tří) nejvyšších počtů bodů získaných členy družstva 
za první sestavu plus součet jejich 3 (tří) nejvyšších počtů bodů za druhou sestavu. 
 
4.3.1.2 Finále 
Tyto soutěže určují mistry světa. 
 
Účast: 
- nejlepších 8 (osm) závodníků, maximálně 2 (dva) z jedné národní federace, 
- nejlepších 8 (osm) synchronních párů, maximálně 1 (jeden) z jedné národní federace a 
- nejlepších 5 (pět) družstev (3 závodníci v každém družstvu) 
z kvalifikace (jednotlivci z druhého kola kvalifikace, družstva z prvního kola kvalifikace) 
postupuje do finále. 
 
Finále jednotlivců: startovní pořadí je takové, že závodník s nejnižším počtem bodů z 
kvalifikačního kola startuje jako první a závodník s nejvyšším počtem bodů z kvalifikačního 
kola startuje jako poslední. 
 
Finále družstev: startovní pořadí družstev je také podle výsledků kvalifikačního kola tak, že 
první závodník z družstva na 5. místě nastupuje jako první, po něm pak první závodník z 
družstva na 4. místě, atd. Národní federace nominují tři závodníky, kteří budou soutěžit za své 
družstvo ve finále (nejpozději 1 (jednu) hodinu před finálovým závodem družstev), bez 
jakékoliv změny pořadí, ve kterém startovali v kvalifikačním kole. 
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Pořadí ve finále jednotlivců se stanoví podle nejvyšší výsledné známky za finálovou sestavu. 
 
Pořadí ve finále při synchronních skocích se stanoví podle výsledné známky za finálovou 
sestavu. 
 
Výsledné pořadí finále družstev se stanoví na základě součtu 3 (tří) celkových známek 
získaných 3 (třemi) členy družstva za finálovou sestavu. 
 
4.4 Rovnost bodů 
 
4.4.1 Trampolína jednotlivci 
 
V případě stejného počtu bodů na kterémkoliv místě v kvalifikaci se pořadí stanoví podle 
následujících kritérií: 
1. Závodník s vyšším součtem známek za provedení (E) obou sestav. 
2. Závodník s vyšším součtem známek za cestování (HD) obou sestav. 
3. Závodník s vyšším součtem známek za čas letu (T) obou sestav. 
Pokud je stále rovnost, závodníci se umístí na stejném místě. 
 
4.4.2 Trampolína synchrony 
 
V případě stejného počtu bodů na kterémkoliv místě v kvalifikaci se pořadí stanoví podle 
následujících kritérií: 
1. Pár s vyšším součtem známek za provedení (E) obou sestav. 
2. Pár s vyšším součtem známek za synchronnost (S) obou sestav. 
3. Pár s vyšším součtem známek za cestování (HD) obou sestav. 
Pokud je stále rovnost, páry se umístí na stejném místě. 
 
4.4.3 Trampolína soutěž družstev 
 
V případě stejného počtu bodů na kterémkoliv místě v kvalifikaci se pořadí stanoví podle 
následujících kritérií: 
1. Družstvo s vyšším součtem tří nejlepších známek za provedení první sestavy a tří nejlepších 
známek za provedení druhé sestavy. 
2. Družstvo s vyšším součtem tří nejlepších známek za čas letu první sestavy a tří nejlepších 
známek za čas letu druhé sestavy. 
Pokud je stále rovnost, páry se umístí na stejném místě. 
 
4.4.8 Finále všech disciplín 
Pokud je rovnost, závodníci (páry, družstva) se umístí na stejném místě. 
 

5. Požadavky na bezpečnost 
 

5.1 Skoky na trampolíně 
Vnitřní výška haly, ve které se konají soutěže ve skocích na trampolíně, musí být nejméně 8 
(osm) metrů. 
 
Podlaha po stranách trampolíny musí být pokryta gymnastickými žíněnkami (gym mats) dle 
norem FIG (TRA11). 
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Na koncích trampolíny musí být používány záchranné stoly s ochrannými matracemi. Jejich 
rozměry musí odpovídat Normám FIG. 
 
Podlaha za bezpečnostními stoly musí být pokryta žíněnkami (gym mats). Jejich rozměry 
musí odpovídat Normám FIG. 
 
Strany = dlouhé strany trampolíny 
Konce = krátké strany trampolíny 
 
Během soutěží v synchronních skocích musí být trampolíny rovnoběžně a nesmí se 
pohybovat. Vzdálenost mezi nimi, měřeno od vnějších okrajů rámu, musí být 2 (dva) metry. 
Viz také §4.11.2 a §4.11.6 Technického řádu. 
 
Pořadatel soutěže musí zajistit nejméně 8 (osm) zkušených zachránců pro rozcvičení a soutěž. 
Zachránci musí být oblečeni podle §6.7 mezinárodní pravidel. 
 
Na obou stranách trampolíny musí být v době jejího používání rozmístěni 2 (dva) zachránci.  
 
Za dohled nad zachránci zodpovídají vrchní rozhodčí a vedoucí závodního prostoru. 
 
Závodník smí mít 1 (jednoho) nebo 2 (dva) vlastní záchrance (trenér plus pomocník), kteří 
nahradí stejný počet zachránců, zajištěných pořadatelem. 
 
Záchranná matrace může být používána pouze vlastním zachráncem závodníka na straně 
trampolíny protilehlé rozhodčím. Její rozměry musí odpovídat Normám FIG. 
 
Závodníci musí zacvičit své sestavy bez jakékoliv vnější pomoci. Vrchní rozhodčí rozhodne, 
zda zásah zachránců byl nutný.  
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PŘÍLOHA I – Terminologie FIG 
(pouze pro informaci – ne pro vyplňování karet) 

 
BACK salto vzad 
FRONT salto vpřed 
BALL OUT salto vpřed ze zad 
CODY salto vzad z břicha 
FLIFFIS jakékoliv dvojné salto s vrutem 
TRIFFIS jakékoliv trojné salto s vrutem 
QUADRIFFIS jakékoliv čtverné salto s vrutem 
IN vyznačené vruty jsou provedeny v první části prvku 
OUT vyznačené vruty jsou provedeny v poslední části prvku 
MIDDLE vyznačené vruty jsou provedeny ve střední části prvku 
BARANI salto vpřed s 1/2 vrutem 
HALF 1/2 vrut zacvičený v dvojném saltu (viz dále) 
FULL salto vzad s 1/1 vrutem 
DOUBLE FULL salto vzad s 2/1 vrutem 
TRIPLE FULL salto vzad s 3/1 vrutem 
RUDOLPH (RUDY) salto vpřed s 1 a 1/2 vrutem 
RANDOLPH (RANDY) salto vpřed s 2 a 1/2 vrutem 
ADOLPH salto vpřed s 3 a 1/2 vrutem 
TUCK skrčmo 
PIKE schylmo 
STRAIGHT rovně 
 
Příklady: 
počet salt počet vrutů rozdělení terminologie 
 2 1/2 OUT HALF OUT FLIFFIS 
 2 1/2 + 1/2 IN  OUT HALF IN HALF OUT FLIFFIS 
 3 1 + 1/2 MIDDLE  OUT FULL MIDDLE HALF OUT TRIFFIS 
 2 1/2 + 1 1/2 IN  OUT HALF IN RUDY OUT FLIFFIS 



 Mezinárodní pravidla pro skoky na trampolíně FIG 
 

 26

PŘÍLOHA II - Numerický systém FIG 
 
Při soutěžích FIG bude akceptován pouze tento FIG numerický systém. 

 První číslice označuje množství saltové rotace ve čtvrt-saltech (¼). 
 Následující číslice označují umístění a množství ½ vrutů v každém saltu. 
 Poloha prvku je označena na konci použitím  o  nebo ponechána prázdná pro polohu 

skrčmo;  <  pro polohu schylmo a  /  pro polohu rovně. 
 

Prvek ¼ salta ½ vruty poloha obtížnost 
Half out Triffis, tucked 12 - - 1 o 1,7 
Half in Rudy out, piked 8 1 3   < 1,6 
Full in Half out, straight 8 2 1   / 1,5 
Half in Rudy out, tucked 8 1 3   o 1,4 
Double back, tucked 8 - -   o 1 
Half out, tucked 8 - 1   o 1,1 
Rudy 4 3       0,8 
Double-full 4 4       0,9 
Half in 1 ¾ back, tucked 7 1 -   o 0,9 
Half out double ball out, piked 9 - 1   < 1,4 
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Příloha III - Vodítko pro hodnocení provedení 
 
 

srážky za polohu 
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srážky při rozbalení 
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srážky po rozbalení - dochýlení 
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srážky po rozbalení – dokrčení 
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srážky za nedokončení vrutu a ruce od těla 
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odraz do vícenásobných salt 
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Srážky za cestování – Horizontal displacement 
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Srážky za skrčku a roznožku 
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VZOR VÝPOČTU OBTÍŽNOSTI 
 
 

Prvek Prvek ¼ salta ½ vruty o <     / 
¾ back or front ¾ salta v před nebo vzad 3 -       0,3 0,3 
Back or front somersault salto vzad nebo vpřed 4 -       0,5 0,6 
Barani salto vpřed s 1/2 vrutem 4 1       0,6 0,6 
Cody 1 a 1/4 salta vzad ze břicha 5 -       0,6 0,7 
Barani ball out 1 a 1/4 salta vpřed s 1/2 vrutem ze zad 5 1       0,7 0,7 
Full Twist 4 2       0,7 
Rudolf Rudolf 4 3       0,8 
1¾ somersault 1 a 3/4 salta vpřed 7 - -     0,8 0,9 
Double‐full Double-twist 4 4       0,9 
Rudi ball out 1 a 1/4 salta vpřed s 1 a 1/2 vrutem ze zad 5 3       0,9 
Double back dvojné salto vzad 8 - -     1,0 1,2 
Half out dvojné salto vpřed s 1/2 vrutem 8 - 1     1,1 1,3 
Half in Half out dvojné salto vzad s 1/2 + 1/2 vrutem 8 1 1     1,2 1,4 
Full out dvojné salto vzad s vrutem out 8 - 2     1,2 1,4 
2 ¾ somersault 2 a 3/4 salta 11 - - -   1,3 1,5 
Rudi out dvojné salto vpřed s 1 a 1/2 vrutem 8 - 3     1,3 1,5 
Full in Half out dvojné salto vpřed s 1 + 1/2 vrutem 8 2 1     1,3 1,5 
Full in Full out dvojné salto s 1 + 1 vrutem 8 2 2     1,4 1,6 
Half in Rudi out dvojné salto 1/2 + 1 a 1/2 vrutem 8 1 3     1,4 1,6 
Randi out dvojné salto vpřed s 2 a 1/2 vrutem 8 - 5     1,5 1,7 
Full in Rudi out dvojné salto vpřed s 1 + 1 a 1/2 vrutem 8 2 3     1,5 1,7 
Triple back trojné salto vzad 12 - - -   1,6 1,9 
Half in Randi out dvojné salto 1/2 + 2 a 1/2 vrutem 8 1 5     1,6 1,8 
Full in Double‐full out dvojné salto s 1 + 2 vrutem 8 2 4     1,6 1,8 
Half out Triffis trojné salto vpřed s 1/2 vrutem 12 - - 1   1,7 2,0 
Full in Randi out dvojné salto vpřed s 1 + 2 a 1/2 vrutem 8 2 5     1,7 1,9 
Half in Half out Triffis trojné salto s 1/2 + 0 + 1/2 vrutem 12 1 - 1   1,8 2,1 
Full in Half out Triffis trojné salto s 1 + 0 + 1/2 vrutem 12 2 - 1   1,9 2,2 
Rudi out Triffis trojné salto s 0 + 0 + 1 a 1/2 vrutem 12 - - 3   1,9 2,2 
Half in Rudi out Triffis trojné salto s 1/2 + 0 + 1 a 1/2 vrutem 12 1 - 3   2,0 2,3 
Full in Rudi out Triffis trojné salto s 1 + 0 + 1 a 1/2 vrutem 12 2 - 3   2,1 2,4 
Full Full Full trojné salto s 1 + 1 + 1 vrutem 12 2 2 2   2,2 2,5 
Half out Quadriffis čtverné salto s 0 + 0 + 0 + 1/2 vrutem 16 - - - 3 2,3 2,7 
Half in Half out Quadriffis čtverné salto s 1/2 + 0 + 0 + 1/2 vrutem 16 1 - - 3 2,4 2,8 
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SOUTĚŽNÍ ŘÁD 
pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice 

platný od 1.1.2017 
 

 
Soutěžní řád pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice je specializovanou částí 
Soutěžního řádu České gymnastické federace, jehož společná ustanovení jsou pro soutěže ve 
skocích na trampolíně v České republice závazná a uplatní se s přihlédnutím k charakteru a 
velikosti soutěže a k odlišnostem od soutěží sportovní gymnastiky. 
Soutěže ve skocích na trampolíně se v České republice dále organizují v souladu s : 

 Mezinárodními soutěžními pravidly pro skoky na trampolíně Mezinárodní 
gymnastické federace (FIG) a Technickým řádem FIG 

 Technickými odchylkami od Mezinárodních soutěžních pravidel a Technického 
řádu FIG pro soutěže v České republice, 

 Pravidly pro pořádání Českého závodu věkových skupin ve skocích na trampolíně 
v České republice, 

 Pravidly pro pořádání Pohárů ve skocích na trampolíně v České republice, 
 Povinnými sestavami pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice 

ze kterých vycházejí i odlišnosti od soutěží sportovní gymnastiky. 
 
 
Druhy soutěží : 

 jednotlivci 
 synchronní dvojice 

 družstva. 
 Soutěže se organizují zpravidla podle věkových kategorií. 

 
Věkové kategorie : 

 žákovská věková kategorie - do 14 let včetně 
 mladší žactvo    do 12 let včetně 
 starší žactvo    13-14 let 

 juniorská věková kategorie - od 13 let do 17 let (FIG B 13 až 17* let) 
 věková kategorie dospělých - od 15 let včetně (FIG A od 17* let) 
 
* FIG : v mezinárodních soutěžích je v roce 17 let věku možno startovat pouze ve FIG 

A nebo pouze ve FIG B. 
 
Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující rok narození. 
 

Soutěže : 
 
1. Mistrovské soutěže (Mistrovství České republiky). 

a) Mistrovství České republiky - věková kategorie dospělých : 
 ženy jednotlivkyně 
 muži jednotlivci 
 ženy synchronní dvojice 
 muži synchronní dvojice. 
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b) Mistrovství České republiky juniorů - juniorská věková kategorie : 
 juniorky jednotlivkyně 
 junioři jednotlivci 
 juniorky synchronní dvojice 
 junioři synchronní dvojice. 

c) Mistrovství České republiky žactva - žákovská věková kategorie : 
 mladší žákyně jednotlivkyně 
 mladší žáci jednotlivci 
 starší žákyně jednotlivkyně 
 starší žáci jednotlivci 
 žákyně synchronní dvojice 
 žáci synchronní dvojice 
 smíšená žákovská 3-4 členná družstva. 

d) Mistrovství České republiky družstev : 
 smíšená 3-4 členná družstva bez věkového omezení. 

 
Účast : přihlášení závodníci s českým občanstvím nebo s dlouhodobým pobytem na 

území České republiky registrovaní v ČGF. 
 
Pro vyhlášení titulu „Mistr České republiky“ je nutná účast nejméně tří jednotlivců 
(synchronních párů, družstev) v příslušné kategorii. 
Pokud v kategorii startují méně než tři jednotlivci nebo synchronní dvojice, získají titul 
„Mistr České republiky“ případně druhé místo závodníci nebo dvojice, kteří v příslušné 
soutěži získají nejméně : 
 žactvo junioři dospělí 
jednotlivci muži 114,0 bodů 121,0 bodů 131,0 bodů 
jednotlivci ženy 110,0 bodů 117,0 bodů 125,0 bodů 
synchronní dvojice muži 105,0 bodů 109,0 bodů 116,0 bodů 
synchronní dvojice ženy 104,0 bodů 107,0 bodů 113,0 bodů 
(Poznámka : body jsou uvedeny podle podmínek soutěžních pravidel platných do 
31.12.2016 a bude nezbytné je postupně převést do podmínek soutěžních pravidel 
včetně HD platných od 1.1.2017.) 

 
2. Český závod věkových skupin. 
 Technická ustanovení jsou uvedena v Pravidlech pro pořádání Českého závodu věkových 

skupin ve skocích na trampolíně v České republice. 
 
3. Český a Žákovský pohár. 
 Technická ustanovení a věkové kategorie jsou uvedeny v Pravidlech pro pořádání Pohárů 

ve skocích na trampolíně v České republice. 
 
4. Přebory krajů, oblastí a okresů. 

Technická ustanovení uvede pořadatel v rozpisu soutěže. 
 
5. Ostatní soutěže. 

Způsob provedení soutěže, podmínky startu závodníků a další technická ustanovení uvede 
pořadatel v rozpisu soutěže.  

 
 
Schváleno valnou hromadou oddílů skoků na trampolíně České gymnastické federace dne 14.01.2017 a 
výkonným výborem České gymnastické federace dne 25.01.2017. 
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TECHNICKÉ ODCHYLKY 
od Mezinárodních soutěžních pravidel FIG a Technického řádu FIG 

pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice 
platné od 1.1. 2017 

 
Soutěže ve skocích na trampolíně se v České republice organizují v souladu s : 

 Soutěžním řádem pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice 
 Mezinárodními soutěžními pravidly pro skoky na trampolíně Mezinárodní 

gymnastické federace (FIG) a Technickým řádem FIG 
 Pravidly pro Světové hry věkových skupin ve skocích na trampolíně Mezinárodní 

gymnastické federace (FIG) 
Technické odchylky od Mezinárodních soutěžních pravidel FIG a Technického řádu FIG pro 
soutěže v České republice vyplývají z odlišností domácích soutěží od světových, 
mezikontinentálních a kontinentálních mistrovství a Světových her věkových skupin ve 
skocích na trampolíně. 
 
Tyto Technické odchylky od Mezinárodních soutěžních pravidel FIG se nevztahují na 
soutěže schválené FIG organizované v České republice. 
 
 
1. Stanovení pořadí při rovnosti bodů. 
 Při Mistrovstvích České republiky a při pohárových soutěžích vyhlášených komisí skoků 

na trampolíně České gymnastické federace bude pořadí při rovnosti bodů na kterémkoliv 
místě soutěží jednotlivců, synchronních dvojic a družstev stanoveno podle § 2.4 a 3.4 
(finále) Technického řádu FIG a přiměřeným způsobem i pro finále (tedy odchylně od § 
4.4.8). 

 Při ostatních soutěžích se postupuje stejným způsobem, není-li v rozpise soutěže uvedeno 
jinak. 

 
2. Startovní pořadí (§ 1.2.2). 
 Startovní pořadí jednotlivců, synchronních dvojic a družstev pro kvalifikační kolo je 

určeno na základě přihlášek 72 hodin před plánovaným začátkem závodu. Dodatečně 
přihlášení jednotlivci, synchronní dvojice a družstva pak nastupují jako první a pořadí mezi 
nimi se určí losováním. Při Mistrovstvích České republiky a při pohárových soutěžích 
vyhlášených komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace je možno 
jednotlivce, synchronní dvojice a družstva přihlásit do soutěže nejpozději 48 hodin před 
plánovaným začátkem závodu, při neúčasti jednoho z partnerů přihlášeného synchronního 
páru je možno pár doplnit závodníkem řádně a včas přihlášeným do soutěže jednotlivců. 
Ve výjimečných případech je možno přihlásit jednotlivce, synchronní pár nebo družstvo i 
později, a to nejpozději do stanoveného termínu odevzdání závodních karet a za poplatek 
500,- Kč (jednotlivec, synchronní pár) a 1 000,- Kč (družstvo) za každý případ. Poplatek je 
příjmem KT ČGF. 
Při Mistrovstvích České republiky jednotlivců a synchronních dvojic jsou nejprve 
jednotlivá pořadí startovního pořadí rozdělena losováním mezi jednotlivé subjekty (oddíly, 
kluby, apod.) a dále jmenovitě určena podle přihlášek tak, že první závodník / synchronní 
pár na přihlášce startuje jako první. 
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Ve finále Mistrovství republiky žákovských družstev nastupují závodníci v družstvu podle 
pořadí určeného vedoucím nebo trenérem družstva nahlášeného sekretáři závodu před 
zahájením finále. 
 

3. Finále (§ 1.3.2) - jednotlivci a synchronní dvojice. 
Při Mistrovstvích České republiky, Českém závodě věkových skupin a při pohárových 
soutěžích vyhlášených komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace postupuje 
do finále osm nejlepších závodníků / párů z kvalifikačního kola a vítězem je závodník / 
synchronní pár s nejvyšším počtem bodů za finálovou sestavu. Je-li v kategorii méně než 9 
účastníků, postupuje v ní do finále :  

- šest závodníků / párů (při osmi a sedni účastnících) 
- čtyři závodníci / páry (při 6 a 5 účastnících) 
- tři závodníci / páry (při 4 účastnících) 
- všichni závodníci / páry (při 3 a méně účastnících). 

Není-li v rozpise soutěže uvedeno jinak, postupuje při ostatních soutěžích do finále osm 
nejlepších závodníků / párů z kvalifikačního kola a vítězem je závodník / synchronní pár 
s nejvyšším počtem bodů za finálovou sestavu. 
 

4. Soutěž družstev (§ 2.1) - smíšené družstvo při Mistrovstvích České republiky. 
 Při Mistrovství České republiky družstev tvoří smíšené trampolínové družstvo minimálně 3 

a maximálně 4 závodníci / závodnice bez věkového omezení. 
 Při Mistrovství České republiky žákovských družstev tvoří smíšené trampolínové družstvo 

minimálně 3 a maximálně 4 závodníci / závodnice žákovské kategorie. 
 
5. Soutěž družstev (§ 2.3.1.1) - finále při Mistrovstvích České republiky. 
 Finále Mistrovství České republiky a Mistrovství České republiky žákovských družstev se 

provádí podle § 2.3.1.1 a § 4.1 Mezinárodních soutěžních pravidel FIG, způsobem 
shodným se světovým mistrovstvím družstev - 5 nejlepších družstev do finále, finále 
začíná s nulovou známkou a ve finále cvičí 3 členové družstva a všechny 3 známky se 
počítají. 

 
6. Vítěz (§ 4). 
 Při Mistrovstvích České republiky, Českém závodě věkových skupin a pohárových 

soutěžích vyhlášených komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace 
v kategoriích jednotlivců, synchronních dvojic a družstev je vítězem závodník, synchronní 
dvojice nebo družstvo s nejvyšším počtem bodů za finále. Při rovnosti bodů je pořadí 
stanoveno podle bodu 1 těchto Odchylek. 

 Při Mistrovstvích České republiky družstev a Mistrovství České republiky žákovských 
družstev je vítězem družstvo s nejvyšším počtem bodů za finále. Při rovnosti bodů je 
pořadí stanoveno podle bodu 1 těchto Odchylek. 

 Není-li v rozpise soutěže uvedeno jinak, je při ostatních soutěžích vítězem závodník, 
synchronní dvojice nebo družstvo s nejvyšším počtem bodů za finálovou sestavu a při 
rovnosti bodů je pořadí stanoveno podle bodu 1 těchto Odchylek. 

 
7. Úbor pro závodníky a záchrance (§ 6.5) - družstvo. 
 Členové družstva musí mít jednotný úbor, závodníci mohou mít jiný jednotný úbor než 

závodnice. 
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8. Závodní karty (§ 7). 
 Závodní karty musí být odevzdány do sekretariátu závodu v čase uvedeném v rozpise 

závodu. Za nedodržení času odevzdání závodní karty udělí vrchní rozhodčí, na návrh 
sekretariátu, penalizaci jeden bod u první/povinné sestavy. 

 
9. Trampolíny (§ 8.1) - Normy FIG pro trampolíny. 
 Parametry trampolín musí při Mistrovstvích České republiky a pohárových soutěžích 

vyhlašovaných komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace odpovídat 
Normám FIG. Trampolíny nemusí mít certifikát FIG. 

 
10. Bezpečnost (§ 9.1 Soutěžních pravidel a § 5.1 sekce 4 Technického řádu a Normy 

FIG pro nářadí). 
 Výška haly. Při soutěžích žákovských kategorií musí být vnitřní výška haly nejméně 6 

metrů. 
Vedoucí závodního prostoru a záchranci. Organizátor soutěže není povinen určit 
vedoucího závodního prostoru a záchrance. Při rozcvičení a závodě však musí být 
nejméně jeden a nejvíce dva záchranci u každé dlouhé strany trampolíny, je-li používána. 
Bezpečnostní stoly a  dopadové matrace. Při soutěžích pořádaných podle Soutěžního 
řádu pro skoky na trampolíně v České republice musí být na koncích trampolíny 
používány bezpečnostní stoly s dopadovými matracemi s rozměry podle Norem pro nářadí 
FIG. Tyto bezpečnostní stoly ani dopadové matrace nemusí mít certifikát FIG.  
Bezpečnostní matrace. Při Mistrovstvích České republiky a pohárových soutěžích 
vyhlašovaných komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace musí být podlaha 
po stranách trampolíny a za bezpečnostními stoly pokryta bezpečnostními matracemi 
s rozměry podle Norem pro nářadí FIG. Tyto bezpečnostní matrace nemusí mít certifikát 
FIG. Bezpečnostní matrace, žíněnky nebo koberce jsou dále doporučeny pro všechny 
ostatní soutěže pořádané podle Soutěžního řádu pro skoky na trampolíně v České 
republice. 
Záchranná matrace. Vrchní rozhodčí může povolit použití záchranné matrace i na straně 
trampolíny přilehlé rozhodčím. 

 
11. Zapisovatelé a sekretariát (§ 10.1) - počítačový program. 
 Počítačový program, používaný při Mistrovstvích České republiky a pohárových 

soutěžích vyhlašovaných komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace, musí 
být schválen komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace. 

 
12. Zapisovatelé a sekretariát (§ 10.2) - výsledky. 
 Úplný výtisk výsledků musí být zaslán komisi skoků na trampolíně České gymnastické 

federace. 
 
13. Hlavní soutěžní komise a odvolací komise (§ 11) – protesty. 

Podání protestu. 
 Protest smí podat pouze vedoucí družstva, závodník nebo trenér. 

Poplatek za protest.  
Poplatek za protest je stanoven ve výši 200,- Kč. 
Je-li protest zamítnut, zůstává poplatek pořadateli, nebo se, při Mistrovstvích České 
republiky a pohárové soutěži vyhlašované komisí skoků na trampolíně České gymnastické 
federace, odvádí komisi skoků na trampolíně České gymnastické federace. 
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Odvolací komise - složení. 
 Zástupce komise skoků na trampolíně ČGF nebo pořadatele .…..................................... 2 
 Vrchní rozhodčí ............................................................................................................. 1 
 Rozhodčí č. 1 ..........................................................................................................…... 1 
 Rozhodčí č. 7 ................................................................................................................. 1 
 Celkem .......................................................................................................................... 5 
 
14. Rozcvičení (§ 12.2) - rozcvičení pro finále. 
 Jestliže je před finále zajištěn na soutěžním nářadí samostatný trénink, který skončí 

nejpozději 30 minut před zahájením finálových soutěží, může být rozcvičení 
bezprostředně před finálovou sestavou zrušeno. 

 
15. Elektronický přístroj na měření času letu, cestování nebo synchronnosti (§§ 18.2.6, 

18.2.7, 18.2.8). 
V případě poruchy přístroje stanoví známku vrchní rozhodčí a příslušný 
rozhodčí podle videozáznamu sestavy. Nebude-li to možné, může vrchní 
rozhodčí povolit nový pokus o sestavu. 

 
16. Rozhodčí (§ 19.1) – složení rozhodčích. 

Pro obsluhu elektronického přístroje a stanovení známky za čas letu, cestování a/nebo 
synchronnosti může být určen samostatný rozhodčí. 
Pokud není používán elektronický přístroj na hodnocení cestování a hodnocení provádí 
k tomu určení rozhodčí, může při dostatku rozhodčích hodnotit provedení 6 rozhodčích 
provedení.  

 
17. Rozhodčí (§ 19) - předepsaný oděv pro rozhodčí. 

Tmavě modré sako, bílá košile s tmavou kravatou nebo bílá halenka, tmavě modré kalhoty 
nebo sukně, černá obuv nebo sportovní obutí.  

 
Schváleno valnou hromadou oddílů skoků na trampolíně České gymnastické federace dne 14.01.2017 a 
výkonným výborem České gymnastické federace dne 25.01.2017. 
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PRAVIDLA PRO POŘÁDÁNÍ POHÁRŮ 
ve skocích na trampolíně v České republice 

platná od 1.1.2017 
 
 

Poháry ve skocích na trampolíně v České republice se organizují v souladu s : 
 Soutěžním řádem pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice 
 Mezinárodními soutěžními pravidly pro skoky na trampolíně Mezinárodní 

gymnastické federace (FIG) a Technickým řádem FIG 
 Technickými odchylkami od Mezinárodních soutěžních pravidel a Technického 

řádu FIG pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice 
 Povinnými sestavami pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice. 

 
 

1. Poháry, kategorie a účast. 
1.1 Český pohár se organizuje jako soutěž seniorů od 17ti let : 

 žen jednotlivkyň 
 mužů jednotlivců 
 smíšená kategorie synchronních dvojic žen a synchronních dvojic mužů 

1.2 Juniorský pohár se organizuje jako soutěž juniorů (13-17 let) : 
 juniorek jednotlivkyň 
 juniorů jednotlivců 
 smíšená kategorie synchronních dvojic juniorek a synchronních dvojic juniorů. 

1.3 Žákovský pohár se organizuje jako soutěž žactva do 12ti let : 
 žákyň jednotlivkyň 
 žáků jednotlivců 
 synchronních dvojic žákyň a žáků a smíšených synchronních dvojic žákyň a žáků. 

 
2. Systém a počet soutěží poháru. 

2.1 Poháry se skládají ze systému pohárových soutěží, který zahrnuje nejméně 4 pohárové 
soutěže v průběhu 1 kalendářního roku; poslední pohárová soutěž je soutěží finálovou. 

2.2 Český pohár, Juniorský pohár a Žákovský pohár jsou tři samostatné soutěže. 
 

3. Hodnocení a vítěz poháru. 
3.1 Pohárové body do celkového ročního hodnocení získají závodníci s českým občanstvím 

nebo, trvalým bydlištěm nebo dlouhodobým pobytem v České republice, zahraniční 
účastníci jednotlivých pohárových soutěží se do celkového ročního hodnocení nezařazují. 

3.2 Za umístění v pohárové / finálové soutěži Českého poháru / Juniorského poháru / 
Žákovského poháru po redukci o zahraniční účastníky získá závodník (synchronní pár) do 
Českého poháru / Juniorského poháru / Žákovského poháru : 

 pohárová / finálová soutěž 
za :   1. místo ..................................... 30 / 40 pohárových bodů 

   2. místo ..................................... 28 / 37 pohárových bodů 
   3. místo ..................................... 26 / 34 pohárových bodů 
   4. místo ..................................... 24 / 31 pohárových bodů 
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   5. místo ..................................... 22 / 28 pohárových bodů 
   6. místo ..................................... 20 / 25 pohárových bodů 
   7. místo ..................................... 18 / 22 pohárových bodů 
   8. místo ..................................... 16 / 20 pohárových bodů 
   9. místo ..................................... 14 / 18 pohárových bodů 
 10. místo ..................................... 12 / 16 pohárových bodů 
 11. místo ..................................... 10 / 14 pohárových bodů 
 12. místo ..................................... 9 / 12 pohárových bodů 
 13. místo ..................................... 8 / 10 pohárových bodů 
 14. místo ..................................... 7 / 8 pohárových bodů 
 15. místo ..................................... 6 / 6 pohárových bodů 
 16. místo ..................................... 5 / 5 pohárových bodů 
 17. místo ..................................... 4 / 4 pohárových bodů 
 18. místo ..................................... 3 / 3 pohárových bodů 
 19. místo ..................................... 2 / 2 pohárových bodů 
 20. místo ..................................... 1 / 1 pohárových bodů. 
3.3 Vítězem Poháru pro kalendářní rok se stává závodník (synchronní pár) s nejvyšším 

celkovým součtem pohárových bodů ze 3 pohárových soutěží, ve kterých získal nejvíce 
pohárových bodů. 
3.3.1 V pohárových kategoriích, ve kterých nebyly uděleny pohárové body nejméně ve 

třech pohárových soutěžích nebo ve kterých nestartovali nejméně ve třech 
pohárových soutěžích alespoň tři závodníci / páry v příslušné kategorii, se vítěz 
nevyhlašuje. 

3.3.2 V případě rovnosti celkového součtu pohárových bodů se vítězem stává závodník 
(synchronní pár), který získal více pohárových bodů v poslední pohárové soutěži (je-
li i zde shoda, v předposlední, atd.). 

3.4 Závodníkům (synchronním párům), kteří v pohárových soutěžích nezískali žádný 
pohárový bod, se za umístění v pohárových soutěžích přidělí : 

za : 21.místo .....................................    0,100 pomocného bodu 
  22.místo .....................................    0,099 pomocného bodu 
     atd. 

a postupem shodným s výpočtem celkového součtu pohárových bodů se získá celkový 
součet pomocných bodů a umístění závodníka (synchronního páru) v celkovém pořadí. 

 
4. Pohárová soutěž. 

4.1 V pohárové soutěži mohou startovat závodníci (synchronní páry) s první / povinnou sestavou : 
 v Žákovském poháru : B - D podle věku závodníka bez hodnoty obtížnosti 
 v Juniorském poháru : B - D podle věku závodníka bez hodnoty obtížnosti 
 v Českém poháru : A - D podle věku závodníka. Hodnotu obtížnosti získají také 

čtyři prvky, označené hvězdičkou (druhou hvězdičkou) v závodní kartě. Jejich 
známka za obtížnost bude přičtena k počtu bodů za provedení první / povinné 
sestavy. Tyto čtyři prvky z prvních sestav B - C a povinných sestav D mohou být 
opakovány ve druhé sestavě 

4.1.1 Do celkové známky za volnou sestavu se závodníkům (synchronním párům) počítá 
zacvičená obtížnost sestavy, nejvíce však : 
 první sestava A ………………………… bez omezení 
 první sestava B ………………………… bez omezení 
 první sestavy C ………………………… bez omezení 
 povinná sestava D1 ..…………………... 4,0 bodu 
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 povinná sestava D2 a D3 ….…………... 6,0 bodu 
4.1.2 Pokud Seniorský i Juniorský pohár probíhají ve stejný den na stejném místě, může 

17tiletý závodník startovat v soutěži jednotlivců buď v Českém poháru nebo 
v Juniorském poháru. 

4.1.3 Synchronní páry složené ze seniorského závodníka od 17ti let a juniorského 
závodníka 13-17 let startují v pohárové soutěži Českého poháru. Pokud Český i 
Juniorský pohár probíhají ve stejný den na stejném místě, nemůže takový žákovský 
závodník startovat v soutěži synchronních dvojic v obou pohárech. 

4.1.4 Synchronní páry složené z juniorského závodníka 13-17 let a žákovského závodníka 
do 12ti let startují v pohárové soutěži Juniorského poháru. 

4.1.3 Závodníci (synchronní páry) startují s první / povinnou sestavou uvedenou 
v přihlášce nebo vyšší, zacvičí-li sestavu nižší, obdrží penalizaci 1,0 bodu 
z celkového počtu bodů za první / povinnou sestavu na pokyn vrchního rozhodčího.  

4.2 Startovní pořadí pro první / povinnou sestavu je určeno losováním. 
4.3 Do finále pohárové soutěže Českého poháru jednotlivců a synchronních dvojic, a 

Juniorského poháru jednotlivců a synchronních dvojic a Žákovského poháru 
jednotlivců postupuje osm nejlepších závodníků (synchronních párů) z kvalifikačního kola 
v každé kategorii, v tom nejméně 2 čeští závodníci (synchronní páry). 

4.4 Vítězem pohárové soutěže se stává závodník (synchronní pár) s nejvyšším celkovým 
počtem bodů finále. Je-li v kategorii méně než 9 účastníků, postupuje v ní do finále :  

- šest závodníků / párů (při osmi a sedni účastnících) 
- čtyři závodníci / páry (při 6 a 5 účastnících) 
- tři závodníci / páry (při 4 účastnících) 
- všichni závodníci / páry (při 3 a méně účastnících). 

Při rovnosti bodů je pořadí stanoveno přiměřeným způsobem podle §§ 2.4 a 3.4 (finále) 
Technického řádu FIG (tedy odchylně od § 4.4.8). 

4.5 Pokud v kategorii startují méně než tři jednotlivci nebo synchronní dvojice, získají 
pohárové body za první, případně druhé místo závodníci nebo dvojice, kteří v příslušné 
soutěži získají za finálovou sestavu nejméně : 

 Český p. Juniorský p. Žákovský p. 
jednotlivci muži / junioři / žáci 43,0 bodů 40,0 bodů 38,0 bodů 
jednotlivci ženy / juniorky / žákyně 41,0 bodů 40,0 bodů 38,0 bodů 
synchronní dvojice muži / junioři 40,0 bodů 36,0 bodů x 
synchronní dvojice ženy / juniorky 39,0 bodů 36,0 bodů x 
(Poznámka : body jsou uvedeny podle podmínek soutěžních pravidel platných do 31.12.2016 a bude 
nezbytné je postupně převést do podmínek soutěžních pravidel včetně HD platných od 1.1.2017.) 

 
 

5. Rozhodčí. 
5.1 Každý subjekt (oddíl, klub, apod.) zajistí na vlastní náklady pro každý pohárový závod 

(Český pohár, Juniorský pohár, Žákovský pohár) následující minimální počet rozhodčích : 
 1 rozhodčího při účasti jednoho nebo dvou závodníků z příslušného subjektu 

startujících celkem v Českém poháru + Juniorském poháru + Žákovském poháru 
 2 rozhodčí při účasti více než dvou závodníků z příslušného subjektu startujících 

celkem v Českém poháru + Juniorském poháru + Žákovském poháru. 
5.1.1 Minimální počet rozhodčích se po dobu prvních dvou ročních pohárových cyklů 

neuplatní na nové subjekty v případě, že se poprvé účastní pohárových soutěží ve 
skocích na trampolíně nebo že se po dobu nejméně čtyř let neúčastnily soutěží ve 
skocích na trampolíně a/nebo nebyly registrovány v České gymnastické federaci 
pro skoky na trampolíně. 
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5.1.2 Závodníci subjektu, který nezajistil stanovený minimální počet rozhodčích pro 
pohárový závod, nezískají v tomto závodě žádné pohárové ani pomocné body (tyto 
body nejsou přiděleny dalším závodníkům). Synchronní páry kombinované 
z různých subjektů získají pohárové nebo pomocné body pokud oba subjekty 
zajistily stanovený minimální počet rozhodčích. 

5.1.3 V případě nedostatku rozhodčích rozhoduje o složení sboru rozhodčích vrchní 
rozhodčí. 

5.2 Vrchní rozhodčí odpovídá za provedení zkušebního hodnocení (hodnocení provedení, 
obtížnosti, synchronnosti, výšky letu a cestování) v průběhu tréninku každé pohárové 
soutěže. 

5.3 Každý nominovaný rozhodčí je povinen se v plném rozsahu (provedení, obtížnost, 
synchronnost) zúčastnit zkušebního hodnocení.  

5.4 Závodníci nesmí ve stejném závodě působit i jako rozhodčí. 
5.5 Rozhodčí může rozhodovat i za subjekt, jehož není členem. 
 

 
Schváleno valnou hromadou oddílů skoků na trampolíně České gymnastické federace dne 14.01.2017 a 
výkonným výborem České gymnastické federace dne 25.01.2017. 
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PRAVIDLA PRO POŘÁDÁNÍ ČESKÉHO 
ZÁVODU VĚKOVÝCH SKUPIN 

ve skocích na trampolíně v České republice 
platná od 1.1.2017 

 
 

Český závod věkových skupin se organizuje každoročně v souladu s : 
 Soutěžním řádem pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice 
 Mezinárodními soutěžními pravidly pro skoky na trampolíně Mezinárodní 

gymnastické federace (FIG) a Technickým řádem FIG 
 Pravidly pro Světové hry věkových skupin ve skocích na trampolíně Mezinárodní 

gymnastické federace (FIG) 
 Technickými odchylkami od Mezinárodních soutěžních pravidel FIG a 

Technického řádu FIG pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice 
 Povinnými sestavami pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice. 

 
Kategorie : jednotlivci a synchronní dvojice  omezení obtížnosti prvku 

 9-10 let       1,3 bodu 
 11-12 let       1,5 bodu 
 13-14 let       1,7 bodu 
 15-16 let       1,8 bodu 
 17-18 let       1,8 bodu. 

V soutěži synchronních dvojic určuje věkovou kategorii, do které bude pár zařazen, věk 
staršího z partnerů. 
 
Doplňující technické podmínky : 

1. kvalifikační kolo sestává z první / povinné sestavy B - E podle věku bez započítání 
obtížnosti a z volné sestavy se započítáním obtížnosti 

2. závodníci / páry s osmi nejvyššími počty bodů z kvalifikace postupují do finále. Je-li 
méně než 9 účastníků, postupují : 6 při 8 a 7 účastnících, 4 při 6 a 5 účastnících, 3 při 4 
účastnících a všichni při 3 a méně účastnících 

3. vítězem je závodník / pár s nejvyšším součtem bodů za finálovou sestavu. 
 
 
Schváleno valnou hromadou oddílů skoků na trampolíně České gymnastické federace dne 14.1.2017 a 
výkonným výborem České gymnastické federace dne 25.01.2017.  
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STARTOVNÉ 
pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice 

platné od 1.1.2017 
 

 
1. Startovné v mistrovských soutěžích stanovuje výkonný výbor nebo komise skoků na 

trampolíně České gymnastické federace. Startovné je příjmem ČGF.  
 
2. Startovné v pohárových soutěžích a v Českém závodě věkových skupin :  
  ● 300,- Kč za start a závodníka nebo synchronní pár pro závodníky s českým 

občanstvím nebo bydlištěm v České republice. 
 Startovné 200,- Kč je příjmem pořadatele soutěže a 100,- Kč pořadatel odvede ČGF na 

pokrytí nákladů na zabezpečení soutěží. 
 
3. Při mistrovských a pohárových soutěžích se startovné stanoví podle stavu přihlášených 

závodníků, synchronních párů a družstev 72 hodin před plánovaným začátkem závodu. Za 
nedodržení termínu přihlášek je stanoveno další startovné 200,- Kč / přihlášku. 
Další startovné je příjmem pořadatele. 

 
4. Startovné v ostatních soutěžích stanovuje pořadatel soutěže dle svého uvážení. 
 
 
Schváleno valnou hromadou oddílů skoků na trampolíně České gymnastické federace dne 14.01.2017 a 
výkonným výborem České gymnastické federace dne 25.01.2017. 
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POVINNÉ SESTAVY 
pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice 

platné od 1.1.2017 
 
Pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice jsou stanoveny následující 
požadavky pro sestavení první sestavy : 
A. FIG A - první sestava Mezinárodní gymnastické federace (FIG) pro soutěže FIG : 

1. Sestava se skládá z 10 různých prvků, každý z nich má nejméně 270° saltové 
rotace. 

2. Čtyři prvky, označené hvězdičkou v závodní kartě, získají hodnotu obtížnosti. 
Známka za obtížnost těchto prvků bude přičtena k počtu bodů za provedení první 
sestavy. 

3. Žádný z těchto čtyř prvků nesmí být opakován ve druhé sestavě, při opakování 
nebude jeho obtížnost počítána. 

B. FIG B - první sestava FIG pro juniorské soutěže : 
První sestava se skládá z 10 různých prvků, z nichž jen jeden může mít méně než 
270° saltové rotace. Každý prvek naplňující stanovený požadavek musí být v 
závodní kartě označen hvězdičkou (*). Požadavky nemohou být splněny jejich 
kombinací do jednoho prvku, ale musí být zacvičeny v samostatných prvcích. 

1. jeden prvek s dopadem buď na břicho nebo záda 
2. jeden prvek z břicha nebo ze zad v kombinaci s požadavkem č. 1 
3. jedno dvojné salto vpřed nebo vzad s vrutovou rotací nebo bez vrutové rotace 
4. jeden prvek s nejméně 540° vrutové rotace.  

C. FIG 11-18 let - první sestava FIG pro Světové hry věkových skupin : 
První sestava se skládá z 10 různých prvků. Každý prvek naplňující stanovený 
požadavek musí být v závodní kartě označen hvězdičkou (*). Požadavky nemohou 
být splněny jejich kombinací do jednoho prvku, ale musí být zacvičeny v 
samostatných prvcích. 

C12 : FIG 11-12 -věková skupina 11-12 let (v domácích soutěžích v České republice ji mohou použítvat i závodníci 8
1. jeden prvek s dopadem na břicho 
2. jeden prvek s dopadem na záda 

C14 : FIG 13-14 -věková skupina 13-14 let, pouze jeden (1) prvek může mít méně než 270° saltové rotace
1. 1/1 salta vzad s 1/1 vrutem 
2. jeden prvek s dopadem na břicho 
3. jeden prvek s dopadem na záda 

C16 : FIG 15-16 -věková skupina 15-16 let, pouze jeden (1) prvek může mít méně než 270° saltové rotace
1. 1/1 salta vzad s 1/1 vrutem 
2. 1/1 salta vpřed s 1 a 1/2 vrutem nebo ze zad 1 a 1/4 salta vpřed s 1 a 1/2 vrutem 
3. jeden prvek s dopadem na břicho nebo na záda 

C18 : FIG 17-18 - věková skupina 17-18 let, shodné s FIG B 
 
Za nesplněné požadavky, opakované prvky a meziskoky v první sestavě se udělí srážky podle 
Mezinárodních soutěžních pravidel FIG pro skoky na trampolíně. 
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Pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice jsou stanoveny následující 
povinné sestavy : 
Povinné sestavy D - E jsou složeny z 10 různých prvků a musí být zapsány do závodní karty.  
Pro výkonnostní úroveň povinné sestavy je stanovena minimální hodnota její obtížnosti a 
povinné požadavky / prvky : 
D. NAT D - povinná sestava ČGF podle věku : 

D1 : pro mladší žactvo - věková skupina pro závodníky do 12 let 
1. minimální hodnota obtížnosti 2,6 bodu 
2. 3/4 salta vpřed s dopadem na záda libovolně nebo 3/4 salta vzad s dopadem na 

břicho libovolně (poloha musí být zapsána do závodní karty) 
3. 1/1 salto vzad libovolně (poloha musí být zapsána do závodní karty) 
4. 1/1 salto vpřed libovolně nebo 1/1 salto vpřed s 1/2 vrutem libovolně (poloha 

musí být zapsána do závodní karty)  
D2 : pro starší žactvo - věková skupina pro závodníky 13-14 let 

1. minimální hodnota obtížnosti 3,8 bodu 
2. 3/4 salta vpřed s dopadem na záda libovolně nebo 3/4 salta vzad s dopadem na 

břicho libovolně (poloha musí být zapsána do závodní karty) 
3. ze zad 1 1/4 salta vpřed s vrutovou rotací nebo bez vrutové rotace libovolně 

nebo z břicha 1 1/4 salta vzad libovolně (poloha musí být zapsána do závodní 
karty) 

4. 1/1 salto vzad schylmo 
5. 1/1 salto vpřed s 1/2 vrutem rovně 

D3 : pro dospělé - věková skupina do pro závodníky od 15 let 
1. minimální hodnota obtížnosti 4,0 bodu 
2. jeden prvek s dopadem na břicho 
3. jeden prvek s dopadem na záda 
4. 1/1 salto vzad rovně 
5. 1/1 salto vpřed schylmo nebo 1/1 salto vpřed s 1/2 vrutem skrčmo  

E. NAT E - povinná sestava ČGF : 
1. minimální hodnota obtížnosti 1,5 bodu 
2. 1/4 salta vzad s 1/2 vrutem na břicho 

 
Povinná sestava F : ZRUŠENO 
 
Změna v povinné sestavě má za následek přerušení sestavy podle Mezinárodních soutěžních 
pravidel FIG pro skoky na trampolíně. 
 
Soutěžím v České republice jsou stanovené sestavy závazně určeny : 

 Mistrovství České republiky (od 15ti let) - první sestava A, 
 Mistrovství České republiky juniorů (13-17 let) - první sestava B - C podle věku 

závodníka 
 Mistrovství České republiky žactva (8-14 let) - první / povinná sestava B - D podle 

věku závodníka 
 Mistrovství České republiky družstev - první / povinná sestava A - D podle věku 

závodníka 
 Český závod věkových skupin - první / povinná sestava B - E  podle věku 

závodníka 
 Pohárové soutěže vyhlášené komisí skoků na trampolíně České gymnastické 

federace - první / povinná sestava A - D podle věku závodníka 
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Ostatním soutěžím ve skocích na trampolíně v České republice jsou doporučeny : 
 první / povinná sestava A - D 
 první sestavy FIG 11-18 podle věku 
 povinné sestavy Level 1 – Level 9 (viz příloha) 

 
a náborovým soutěžím : 
povinná sestava složená z 5 různých libovolných prvků.  
 
V mistrovských a pohárových soutěžích, ve kterých v jedné kategorii mohou společně 
soutěžit závodníci s prvními / povinnými sestavami různé výkonnostní úrovně : 

1. do celkové známky za volnou sestavu v kvalifikaci se počítá zacvičená obtížnost 
sestavy, nejvíce však : 
 první sestava A ………………………… bez omezení 
 první sestava B ………………………… bez omezení 
 první sestavy C ………………………… bez omezení 
 povinná sestava D1 ..…………………... 4,0 bodu 
 povinná sestava D2 a D3 .……………... 6,0 bodu 
 povinná sestava E ……………………... 2,5 bodu 
 povinná sestava F ……………………... ZRUŠENO. 

2. v prvních sestavách B - C a povinných sestavách D - E získají také hodnotu obtížnosti 
čtyři prvky, označené hvězdičkou (druhou hvězdičkou) v závodní kartě. Jejich známka 
za obtížnost bude přičtena k počtu bodů za provedení první / povinné sestavy. Tyto 
čtyři prvky z prvních sestav B - C a povinných sestav D - E mohou být opakovány 
ve druhé sestavě 

3. v Mistrovství České republiky družstev se obtížnost v první / povinné sestavě 
nepočítá. V první sestavě A ale i přesto budou hvězdičkou v závodní kartě označeny 
čtyři prvky, které se nesmí opakovat ve volné sestavě. Neoznačení čtyř prvků v první 
sestavě A se považuje za nenaplnění požadavků, a to za každý neoznačený prvek. 

 
 
Schváleno valnou hromadou oddílů skoků na trampolíně České gymnastické federace dne 14.01.2017 a 
výkonným výborem České gymnastické federace dne 25.01.2017.  
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POVINNÉ SESTAVY L1-L9 
pro ostatní závody (nepohárové, nemistrovské) 

 
Level 1 Ko 

1 ‐ ‐ r Roznozka 0,0 
2 ‐ ‐ o Skrcka 0,0 
3 ‐ ‐ < Schylka 0,0 
4 ‐ ‐ sed Sed 0,0 
5 ‐ ‐ nohy Vztyk 0,0 
6 ‐ ‐ r Roznozka 0,0 
7 ‐ ‐ o Skrcka 0,0 
8 ‐ ‐ < Schylka 0,0 
9 ‐ ‐ sed Sed 0,0 

10 ‐ ‐ nohy Vztyk 0,0 
Celkem   Ko 0,0 

 
Level 2 Ko 

1 ‐ ‐ < Schylka 0,0 
2 ‐ ‐ sed Sed 0,0 
3 1 – klek Klek (kolena+ruce) 0,1 
4 ‐ ‐ břicho Bricho 0,0 
5 B1 – nohy Vztyk 0,1 
6 ‐ ‐ o Skrcka 0,0 
7 ‐ 1  Pul vrut 0,1 
8 ‐ ‐ r Roznozka 0,0 
9 ‐ ‐ sed Sed 0,0 

10 ‐ ‐ nohy Vztyk 0,0 
Celkem   Ko 0,3 

 
Level 3 Ko 

1 ‐ ‐ sed Sed 0,0 
2  ‐ 1 sed Půl vrut do sedu 0,1 
3 1 ‐ břicho Leh na břicho 0,1 
4 B1 ‐ Vztyk 0,1 
5 ‐ ‐ o Skrcka 0,0 
6 ‐ 1  Pul vrut 0,1 
7 ‐ ‐ < Schylka 0,0 
8 ‐ ‐ r Roznozka 0,0 
9 B1 ‐  Záda 0,1 

10 ‐ ‐ nohy Vztyk 0,1 
Celkem   Ko 0,6 
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Level 4 Ko 

1 B 1 ‐  Záda 0,1 
2 B 2 ‐  1/2 salta vzad na břicho 0,2 
3 B 1 ‐  Vztyk 0,1 
4 ‐ ‐ r Roznožka 0,0 
5 ‐ 1 Půl vrut 0,1 
6 ‐ ‐ < Schylka 0,0 
7 ‐ ‐ sed Sed 0,0 
8 F1 ‐   klek Klek (kolena+ruce) 0,1 
9 F2 ‐   záda Půl salta vřed (dopad na záda) 0,2 

10 F 1 ‐ Vztyk 0,1 
Celkem   Ko 0,9 

 
Level 5 Ko 

1 B4 ‐ o Salto vzad sbaleně 0,5 
2 ‐ ‐ o Skrčka 0,0 
3 ‐ 2  Vrut (360°) 0,2 
4 ‐ ‐ r Roznožka 0,0 
5 B1 1  1/4 salta vzad s půlvutem 0,2 
6 B1 ‐ sed Sed 0,0 
7 ‐ ‐ nohy Vztyk 0,0 
8 ‐ 1 Půl vrut 0,1 
9 ‐ ‐ < Schylka 0,0 

10 F 4 ‐ o Salto vpřed sbaleně 0,5 
Celkem   Ko 1,5 

 
Level 6 Ko 

1 B4 ‐ < Salto vzad schylmo 0,6 
2 ‐ ‐ o Skrčka 0,0 
3 B4 ‐ o Salto vzad sbaleně 0,5 
4 ‐ ‐ sed Sed 0,0 
5 F 1 ‐  Břicho 0,1 
6 B 1 1  Vztyk s půlvrutem 0,2 
7 ‐ ‐ r Roznozka 0,0 
8 ‐ 1 Půl vrut 0,1 
9 ‐ ‐ < Schylka 0,0 

10 F 4 1 < Salto vpřed s půlvrutem schylmo 0,6 
Celkem   Ko 2,1 
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Level 7 Ko 
1 B 3 ‐ o 3/4 salta vzad sbaleně 0,3 
2 B 2 ‐  1/2 salta vzad 0,2 
3 F 1 ‐  Vztyk 0,1 
4 ‐ ‐ < Schylka 0,0 
5 B4 ‐ o Salto vzad sbaleně 0,5 
6 F4 1 o Salto vpřed s půlvrutem sbaleně 0,6 
7 ‐ ‐ o Skrčka 0,0 
8 B4 ‐ < Salto vzad schylmo 0,6 
9 ‐ ‐ r Roznožka 0,0 

10 F4 1 / Salto vpřed s půlvrutem rovně 0,6 
Celkem   Ko 2,9 

 
Level 8 Ko 

1 B4 ‐ / Salto vzad rovně 0,6 
2 F4 1 / Salto vpřed s půlvrutem rovně 0,6 
3 ‐ ‐ < Schylka 0,0 
4 B4 ‐ < Salto vzad schylmo 0,6 
5 ‐ ‐ r Roznožka 0,0 
6 F4 1 < Salto vpřed s půlvrutem schylmo 0,6 
7 B4 ‐ o Salto vzad sbaleně 0,5 
8 ‐ ‐ o Skrčka 0,0 
9 F 3 / 3/4 salta vpřed (letka) 0,3 

10 F5 ‐ o 1 1/4 salta vpřed sbaleně 0,6 
Celkem   Ko 3,8 

 
Level 9 Ko 

1 F 3 ‐ / 3/4 salta vpřed rovně 0,3 
2 F 5 1 o 1 1/4 salta vpřed sbaleně s půlvrutem 0,7 
3 ‐ ‐ o Skrčka 0,0 
4 F4 1 o Salto vpřed s půlvrutem sbaleně 0,6 
5 B4 ‐ o Salto vzad sbaleně 0,5 
6 B4 ‐ < Salto vzad schylmo 0,6 
7 F4 1 < Salto vpřed s půlvrutem schylmo 0,6 
8 ‐ ‐ r Roznožka 0,0 
9 F4 1 / Salto vpřed s půlvrutem rovně 0,6 

10 B4 ‐ / Salto vzad rovně 0,6 
Celkem   Ko 4,5 
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V Ý K O N N O S T N Í   POŽADAVKY 
pro start na mistrovstvích České republiky 

ve skocích na trampolíně 
platné od 1.1.2017 

(Poznámka : body jsou uvedeny podle podmínek soutěžních pravidel platných do 31.12.2016 a bude nezbytné je 
postupně převést do podmínek soutěžních pravidel včetně HD platných od 1.1.2017.) 

 
1. Pro start jednotlivců a členů synchronních párů na mistrovstvích České republiky jsou 

stanoveny následující minimální výkonnostní požadavky (známka za kvalifikaci včetně 
ToF) : 

 
Věkové kategorie 

 8-10 11-12 13-14 15-16 17 18 18+ 
Senioři x Senioři 
Junioři   Junioři   
Žactvo Mladší Starší x 
FIG WAG X 11-12 13-14 15-16 17-18 x 
        

První / povinné sestavy 
 8-10 11-12 13-14 15-16 17 18 18+ 
FIG A x A 
FIG B B 
FIG C / WAG C12* C12 C14 C16 C18 x 
NAT D D1 D2 D3 
* pouze pro domácí soutěže v České republice 
        

Výkonnostní požadavky pro start na MČR (body za kvalifikaci včetně ToF) 
 8-10 11-12 13-14 15-16 17 18 18+ 

MČR seniorů x 74,5 A s obtížností 
73,0 B bez obtížnosti 

MČR juniorů x 70,0 
B/C14 

70,0 
B/C16 

73,0 
B/C18 x 

MČR žactva 63,0 
B/C12/D1 

66,0 
B/C14/D2 x 

MČR družstev 
x 70,5 A s obtížností 

63,0 
B/C12/D1 

66,0 
B/C14/D2 

66,0 
B/C16/D3 

69,0 
B/C18/D3 

69,0 
B/D3 

 
2. Výkonnostní požadavky je nutno splnit v některé ze sledovaných soutěží v období před 

konáním mistrovství a po konání předchozího mistrovství, nejpozději však do stanoveného 
termínu přihlášky. Sledovanými soutěžemi pohárové a mistrovské soutěže, kontrolní 
závody, mezinárodní soutěže, kterých se zúčastní reprezentace České republiky, a další 
soutěže schválené KT ČGF. 

3. Pro vyhodnocení plnění výkonnostních požadavků pro start na mistrovstvích České 
republiky v roce 2017 se přechodně použijí i výsledky z roku 2016 podle Požadavků 2016. 

 
Schváleno valnou hromadou oddílů skoků na trampolíně České gymnastické federace dne 14.01.2017 a 
výkonným výborem České gymnastické federace dne 25.01.2017. 


