
PPřřííloha loha čč. 1. 1

SeznamSeznam
obtobt íížžnněějjšíších prvkch prvk ůů

((„„ prvkprvk ůů navnav íícc““ ))

pro dorostence a mupro dorostence a mu žžee



ObtObtíížžnněějjšíší prvkyprvky

jsou vjsou v jednotlivých jednotlivých 

disciplindisciplináách ch 

nnáásledujsledujííccíí prvky prvky 
((a va vššechny prvky obtechny prvky obtíížžnněějjšíší):):



Prostná (akrobacie) - nově
• kotoul vzklopmo
• překot vzklopmo oporem o hlavu
• kotoul vzad do stoje na rukou
• stoj na rukou s výdrží (2 s)
• „špicar“ (roznožmo i snožmo)
• cvik síly s výdrží (2 s) (přednos ve vzporu, vznos ve vzporu…)
• přemet vzad
• přemet vpřed odrazem snožmo
• druhý přemet vpřed
• cvik uvolněnosti s výdrží (2 s) („placka“, široký sed roznožný…)
• salto vpřed
• salto vzad
• skok s p řednožením 
• skok s p řednožením roznožmo
• skok s obratem o 540 stup ňů a více 



Kruhy doskočné

• vzepření vzklopmo
• vzepření zvolna souruč do vzporu
• vzepření zákmihem
• vzepření předkmihem
• výkrut vpřed
• výkrut vzad
• váha ve svisu vpředu
• váha ve svisu vzadu
• přednos roznožmo vně s výdrží (2 s)
• stoj na rukou s výdrží (2 s)
• překoty, přemety a salta ve všech modifikacích



Bradla
• výmyk do vzporu i podporu
• vzepření vzklopmo (ve všech modifikacích)
• vzepření předkmihem
• vzepření zákmihem
• odbočka přes obě žerdě
• toč vzad
• stoj na rukou s výdrží (2 s)
• špicar (roznožmo i snožmo)
• cvik síly s výdrží (2 s) (přednos ve vzporu, vznos ve vzporu…)
• překoty, přemety a salta (ve všech modifikacích)
• vzepření podmetmo
• předkmihem kotoul vzad v podporu na pažích



Hrazda - nově

• toč vpřed
• toč vzad do stoje na rukou
• vzepření vzklopmo
• vzepření zákmihem
• veletoč vzad
• veletoč vpřed
• předkmihem obrat
• předkmihem salto vzad
• zákmihem salto vpřed
•• výmyk zademvýmyk zadem
•• podmet podmet –– salto vpsalto vpřředed



Přeskok

• rozdělení skoků podle jejich výchozí
hodnoty je uvedeno v článku 29 Pravidel 



Prvky,Prvky,
kterkter éé NEJSOU NEJSOU hodnoceny jako hodnoceny jako 

prvky prvky „„ navnav íícc““



ProstnProstn áá (akrobacie) (akrobacie) 

•• -- stoj na hlavstoj na hlavěě

•• -- ppřřemet stranouemet stranou

•• -- kotoul letmokotoul letmo

•• -- skok sskok s obratem (90, 180, 270, 360 stup.)obratem (90, 180, 270, 360 stup.)

•• -- kotoul vzad (skrkotoul vzad (skrččmo, schylmo)mo, schylmo)

•• -- skok se skrskok se skrččeneníím pm přřednoednožžmomo



KruhyKruhy

•• -- ppřřednos ve svisuednos ve svisu

•• -- ppřřednos ve shybuednos ve shybu

•• -- svis vzadusvis vzadu

•• -- svis vznesmosvis vznesmo

•• -- svis stsvis střřemhlavemhlav

•• -- ppřřekot vzad roznoekot vzad roznožžmomo



BradlaBradla

•• výsed roznovýsed roznožžmomo
•• „„svsvíírkarka““
•• ppřřednoednožžkaka
•• zzáánonožžkaka
•• odboodboččkaka
•• kotoul vpkotoul vpřřed zed z výsedu roznovýsedu roznožžmomo
•• obraty ve vzporuobraty ve vzporu
•• stoj na ramenoustoj na ramenou



HrazdaHrazda

• - vývýššin zademin zadem

•• -- výmykvýmyk

•• -- totočč jjíízdmo vpzdmo vpřředed

•• -- ve vzporu pve vzporu přřeeššvihy vihy úúnonožžmo, skrmo, skrččmo, schylmomo, schylmo

•• -- vzepvzepřřeneníí zzáávvěěsem vsem v podkolenpodkoleníí

•• -- vzepvzepřřeneníí jjíízdmozdmo


