
Příloha č. 7 k usnesení VH KT ČGF č. 1/18 

TECHNICKÉ ODCHYLKY 
od Mezinárodních soutěžních pravidel FIG a Technického řádu FIG 

pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice 
platné od 1.1. 2018 

 
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, pohárových soutěžích a Českém závodě věkových 

skupin vyhlášených komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace bude pořadí 
při rovnosti bodů na kterémkoliv místě soutěží jednotlivců, synchronních dvojic a družstev 
stanoveno podle Technického řádu FIG. 

 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 stavu přihlášek k půlnoci třetího dne před plánovaným začátkem závodu. Po 
určení startovního pořadí pak dodatečně přihlášení jednotlivci, synchronní dvojice a 
družstva nastupují jako první a pořadí mezi nimi se určí losováním.  
Při Mistrovstvích České republiky, pohárových soutěžích a Českém závodě věkových 
skupin vyhlášených komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace je možno 
opravovat přihlášky jednotlivců, synchronních dvojic a družstev nejpozději do půlnoci 
třetího dne před plánovaným začátkem závodu. 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 
neúčasti jednoho z partnerů přihlášeného synchronního páru nebo člena přihlášeného 
družstva je možno ho v páru nebo družstvu nahradit závodníkem řádně a včas přihlášeným 
do soutěže jednotlivců bez dalšího poplatku. 
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 Technického řádu FIG. 

 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 Technického řádu FIG. 

 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 Technického řádu FIG. 

Pro vyhlášení titulu „Mistr České republiky“ je nutná účast nejméně tří jednotlivců 
(synchronních párů) 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 za finálovou sestavu nejméně : 
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 ženy muži dvojice ženy dvojice muži 
dospělí 45,0 bodů 47,0 bodů 42,0 bodů 43,0 bodů 
junioři 43,0 bodů 44,0 bodů 39,0 bodů 39,0 bodů 
žactvo x x 37,0 bodů 37,0 bodů 
starší žactvo 42,0 bodů 43,0 bodů x x 
mladší žactvo 40,0 bodů 40,0 bodů x x 

Pokud se do závodu družstev na Mistrovství ČR družstev nebo žactva přihlásí méně než tři 
družstva, bude závod družstev zrušen. 

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

závodnice. 
 
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 (1,0) u první/povinné sestavy. 

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

Českém závodě věkových skupin 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, pohárových soutěžích a 
Českém závodě věkových skupin 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. 
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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. 
 
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 13.01.2018 a 
výkonným výborem České gymnastické federace dne 31.01.2018. 


