
  

 

 



OBSAH TABULKY S OMEZENÍM 

PRO DISCIPLÍNY SOLO, ARTISTIC TWIRL, ARTISTIC PAIR, FREESTYLE SOLO A PAIR 

KATEGORIE  LEVEL C LEVEL B LEVEL A ELITE 

SPINS 
 

1 otočka 
Baton > 
Výhoz bez omezení 
Chycení bez omezení 
 
2 otočky  
Baton >  
Standartní výhoz 
Standartní chycení 

1-2 otočky 
Baton > 
Výhoz bez omezení 
Chycení bez omezení 
 
3 otočky  
Baton >  
Standartní výhoz 
Standartní chycení 

1-2-3 otočky 
Baton > 
Výhoz bez omezení 
Chycení bez omezení 
 
4 otočky  
Baton >  
Standartní výhoz 
Standartní chycení 

Bez omezení 

AERIAL GYMNASTIC Není povoleno 
s výhozem ani bez 
výhozu 

Není povoleno 
s výhozem ani bez 
výhozu 

Povolen pouze jeden 
arab pod výhozem 
Baton> 
Výhoz bez omezení 
Chycení bez omezení 
Tělo> 
Arab nesmí být použit 
s žádnou jinou další 
kombinací pohybu těla 
Žádné jiné prvky z aerial 
gymnastic nejsou 
povoleny 
 

Bez omezení 

STATIONARY 
COMPLEX 
 &  
TRAVELING 
COMPLEX 

Povolen jeden major 
body move bez 
výhozu 

Povolen jeden major 
body move pod 
výhozem 
Baton>  
Standartní výhoz 
Standartní chycení 

Povolen jeden major 
body move s 2 otočky 
pod výhozem 
Baton > 
Standartní výhoz 
Standartní chycení 
Povoleny dva major 
body moves pod 
výhozem, s pohybem i 
na místě 
Baton> 
Standartní výhoz 
Standartní chycení 
 
 

Bez omezení 

DOUBLE ELEMENT 
TRICKS 

Není povoleno Není povoleno pod 
výhozem 

Povoleny dva major 
body moves pod 
výhozem, s pohybem i 
na místě (může být 
použito v choreografii 
více jak jednou) 
Baton > 
Standartní výhoz 
Standartní chycení 
 

Bez omezení 

ROLLS Zakázány jakékoliv 
rollsy kolem krku 
(monster, napojovací 
přední a zadní rollsy 
na krku 
Zakázané fujimy 
 

Zakázán monster rolls 
(rozdělené i v celku) 
Zakázany napojovací 
přední rollsy na krku (s 
nebo i bez rukou) 
Zakázána figura 8 

Bez omezení Bez omezení 

CONTACT MATERIAL Bez omezení Bez omezení Bez omezení Bez omezení 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH TABULKY S OMEZENÍM 

PRO DISCIPLÍNU 2 BATON 

KATEGORIE  LEVEL B LEVEL A ELITE 

SPINS 
 

1 otočka  
Baton > 
Výhoz bez omezení 
Chycení bez omezení 

2 otočky 
Baton > 
Výhoz bez omezení 
Chycení bez omezení 
 
 

Bez omezení 

STATIONARY 
COMPLEX 
 &  
TRAVELING COMPLEX 

Povolen jeden major body 
move pod výhozem 
Baton>  
Výhoz bez omezení 
Chycení bez omezení 

Povolen jeden major body 
move s 1 otočkou pod výhozem 
(není považováno za double 
trick) 
Baton > 
Výhoz bez omezení 
Chycení bez omezení 
Povoleny dva major body 
moves pod výhozem, s 
pohybem i na místě (pouze 
jeden v celé choreografii) 
Baton> 
Výhoz bez omezení 
Chycení bez omezení 
 
Není povolena žádná aerial 
gymnastic 

Bez omezení 

ROLLS Zakázán monster rolls 
(rozdělené i v celku) 
Zakázany napojovací přední 
rollsy na krku (s nebo i bez 
rukou) 
Zakázána figura 8 

Částečný monster roll je 
povolen a dělá 360 stupňovou 
rotaci kolem jedné paže 

Bez omezení 

CONTACT MATERIAL Bez omezení Bez omezení Bez omezení 

Poznámky: 
> Otočky mohou být prováděny pod jednou či pod dvěma hůlkami. Zahrnuje to výhoz pod jednou nebo dvěma hůlkami, z  jedné 
nebo z obou rukou. Např. vysoký/nízký, vysoký/vysoký atd… 
 
> Body move může být prováděn pod jednou či dvěma hůlkami. Zahrnuje to výhoz pod jednou nebo dvěma hůlkami, z jedné 
nebo z obou rukou. Např. vysoký/nízký, vysoký/vysoký atd… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH TABULKY S OMEZENÍM 

PRO DISCIPLÍNU 3 BATON (NENÍ PRO ROK 2017 OTEVŘENA)  

KATEGORIE LEVEL B LEVEL A ELITE 

SPINS 
 

1 otočka  
Baton > 
Výhoz bez omezení 
Chycení bez omezení 

2 otočky 
Baton > 
Výhoz bez omezení 
Chycení bez omezení 
 
 

Bez omezení 

STATIONARY 
COMPLEX 
 &  
TRAVELING COMPLEX 

Povolen jeden major 
body move pod výhozem 
Baton>  
Výhoz bez omezení 
Chycení bez omezení 

Povolen jeden major 
body move s 1 otočkou 
pod výhozem (není 
považováno za double 
trick) 
Baton > 
Výhoz bez omezení 
Chycení bez omezení 
 
Double element tricks 
nejsou povoleny 
 
Je povolen jeden triple 
toss 
 
Není povolena žádná 
aerial gymnastic 

Bez omezení 

ROLLS Zakázán monster rolls 
(rozdělené i v celku) 
Zakázany napojovací 
přední rollsy na krku (s 
nebo i bez rukou) 
Zakázána figura 8 

Částečný monster roll je 
povolen a dělá 360 
stupňovou rotaci kolem 
jedné paže 

Bez omezení 

CONTACT MATERIAL Bez omezení Bez omezení Bez omezení 

Poznámky: 
> Definice triple toss – všechny tři hůlky jsou vyhozeny sekvenčně, v té době, předtím než je první chycena. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH TABULKY S OMEZENÍM 

PRO DISCIPLÍNU TEAM (OMEZENÍ PLATÍ JAK PRO JEDNOHO TAK VŠECHNY ČLENY TÝMU)  

KATEGORIE LEVEL B LEVEL A ELITE 

SPINS 
 

1 otočka  
Baton > 
Výhoz bez omezení 
Chycení bez omezení 
 
2 otočky  
Baton >  
Standartní výhoz 
Standartní chycení 

1-2 otočky 
Baton > 
Výhoz bez omezení 
Chycení bez omezení 
 
3 otočky  
Baton >  
Standartní výhoz 
Standartní chycení 

Bez omezení 

AERIAL GYMNASTIC Není povoleno 
s výhozem ani bez 
výhozu 

Není povoleno 
s výhozem ani bez 
výhozu 

Bez omezení 

STATIONARY 
COMPLEX 
 &  
TRAVELING 
COMPLEX 

Povolen jeden major 
body move pod výhozem 
Baton>  
Standartní výhoz 
Standartní chycení 

Povolen jeden major 
body move s 1 otočkou 
pod výhozem 
Baton > 
Standartní výhoz 
Standartní chycení 
 
 
 

Bez omezení 

DOUBLE ELEMENT 
TRICKS 

Není povoleno pod 
výhozem 

Není povoleno pod 
výhozem 
 

Bez omezení 

ROLLS Zakázán monster rolls 
(rozdělené i v celku) 
Zakázany napojovací 
přední rollsy na krku (s 
nebo i bez rukou) 
Zakázána figura 8 

Bez omezení Bez omezení 

CONTACT MATERIAL Bez omezení Bez omezení Bez omezení 



 

 

OBSAH TABULKY S OMEZENÍM 

PRO DISCIPLÍNU GROUP  (NENÍ PRO ROK 2017 OTEVŘENA)  

KATEGORIE POUZE JEDEN LEVEL  

SPINS 

 

1 otočka  
Baton > 
Výhoz bez omezení 
Chycení bez omezení 
 
2 otočky  
Baton >  
Standartní výhoz 
Standartní chycení 

AERIAL GYMNASTIC Není povoleno s výhozem ani bez výhozu 

STATIONARY COMPLEX 
 &  
TRAVELING COMPLEX 

Povolen jeden major body move pod 
výhozem 

Baton>  
Standartní výhoz 
Standartní chycení 

DOUBLE ELEMENT TRICKS Není povoleno pod výhozem 

ROLLS Zakázán monster rolls (rozdělené i v celku) 
Zakázany napojovací přední rollsy na krku (s 
nebo i bez rukou) 
Zakázána figura 8 

CONTACT MATERIAL Bez omezení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VYSVĚTLENÍ A DEFINICE JEDNOTLIVÝCH POJMŮ : 

SPINS > Je pojem, do kterého patří otočky pod hůlkou a jejich provedení. 

AERIAL GYMNASTIC > Je pojem, do kterého patří prvky s pohybem (přesunem) celého těla bez pomocí rukou. Tzv. 

arab, salto… 

STATIONARY COMPLEX AND TRAVELING COMPLEX > Je Pojem, do kterého patří veškeré pohyby těla. Jak pod 

hůlkou, tak bez hůlky, které se provádějí na místě či v pohybu. 

DOUBLE ELEMENT TRICKS > Je pojem, který zahrnuje veškeré dvojité triky jako je např. Dvě podmetenky pod 

hůlkou. 

ROLLS > Je pojem, ve kterém jsou zařazeny veškeré horizontální a vertikální rollsy od rybičky až např. po monster 

rollsy. 

CONTACT MATERIAL > Je pojem, ve kterém se nachází veškeré nízké triky, flipy apod. 

STANDART RECEPTION > Upozorňuje na typy chycení. Standart reception znamená, že se hůlka chytá v pravé nebo 

v levé ruce bez žádných speciálních chycení (jako je např. back, blind catch, chyt za záda, pod nohu a podobně). 

STANDART REALESE > Upozorňuje na typy výhozů. Standart realese je vertikální nebo horizontální výhoz přes 

palec, vertikální nebo horizontální backhandový výhoz nebo vertikální či horizontální výhoz. (Může být jak z levé tak 

pravé ruky)7 

MAHOR BODY MOVES > Je pohyb, při kterém se vyžaduje kontrola nad tělem, flexibilita, síla a napětí. Tato 

klasifikace zahrnuje pohyb těla jako je např. podmetenka, přemet vpřed, přemet vzad, různé skoky a výskoky, sauté 

arabesque, attitude, grand battement, sauté de basque, tour jeté, cabriole. 

MINOR BODY MOVES > Je pohyb, při kterém se nevyžaduje tak podstatná flexibilita, síla a napětí. Tato klasifikace 

zahrnuje pohyb těla jako je např.  chassé, step-step, hop, skip, sauté, coupé, piqué. Tato klasifikace je často 

používaná jako preparace různých pohybů . 

 

 

 

 

HORIZONT >                                                                                             VERTICAL > 


