
 

Pravidla soutěží v gymnastice pro předškolní děti a nejmladší 

žactvo 
(dále jen „Pravidla“) 

 

pro soutěže ČASPV a ČOS  

 
 

 

1 PRAVIDLA PRO ZÁVODNÍKY, INSTRUKTORY A ROZHODČÍ 

 

1.1 Účel a cíl pravidel 

 

Hlavním účelem Pravidel je vytvořit předpoklady pro zdárný průběh soutěží a zaručit co možná 

nejobjektivnější hodnocení sestav a nejjednotnější hodnocení výkonů ve sportovní gymnastice. 

Cílem Pravidel je především: 

 zaručit určení nejlepšího závodníka, případně družstva v každé soutěži; 

 vést instruktory a závodníky při každé soutěži; 

 poskytovat informace o zdrojích dalších technických údajů a pravidel, které rozhodčí, 

instruktoři a závodnice potřebují při soutěžích. 

 

  

 

 

1.2 Práva a povinnosti závodníků, instruktorů a rozhodčích 

 

1.2.1 Práva závodníka 

 

Závodník má právo: 

 na správné a spravedlivé ohodnocení sestavy; 

 podle své vůle nosit cvičky, ponožky; 

 mít na každém nářadí čas na rozcvičení podle propozic daného závodu; 

 opakovat sestavu, jestliže byla přerušena bez vlastního zavinění (závada na nářadí nebo 

organizační problém); 

 na oznámení nebo ukázání své známky ihned po docvičení (případně po docvičení družstva); 

 na přítomnost jednoho instruktora na každém nářadí. 

 

1.2.2 Povinnosti závodníků  

 

Závodník musí: 

 znát závodní sestavy, propozice dané soutěže, svá práva a řídit se jimi; 

 mít na sobě odpovídající sportovní úbor a obuv: 

o děvčata: neprůhledný gymnastický trikot (úzká ramínka nejsou povolena); krátké 

přiléhavé kalhoty sahající maximálně do poloviny stehen jsou povoleny; 

o chlapci: neprůhledný gymnastický trikot nebo přiléhavé tričko či tílko; přiléhavé 

trenýrky sahající maximálně do poloviny stehen nebo gymnastické šponovky; 

o gymnastické cvičky či ponožky; 

 mít dobře upevněné a bezpečné vlasové doplňky;   

 mít jednotné úbory v závodě družstev;  

 představit se vrchní rozhodčí před a po předvedení své sestavy;  

 zúčastnit se vyhlášení vítězů, které se ho týká. 
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Závodník nesmí: 

 mít šperky, ozdobné řemínky, ozdobné vlasové doplňky; 

 mít oděvní doplňky – kapuce, rukavice, návleky, pásky, přezky a podobně; 

 v průběhu závodu mluvit s rozhodčími; 

 sám upravovat výšku žádného nářadí; 

 opustit závodiště v průběhu soutěže bez vědomí hlavní, resp. vrchní rozhodčí – jinak následuje 

diskvalifikace (platí i pro družstvo!); 

 chovat se nesportovně. 

 

1.2.3 Práva instruktora 

 

Instruktor má právo: 

 pomáhat závodníkovi nebo družstvu připravit nářadí pro soutěž; 

 pomáhat závodníkovi nebo družstvu v průběhu rozcvičení; 

 poskytnout záchranu při doskoku u přeskoku, případně při nebezpečných prvcích na ostatním 

nářadí, nesmí však krýt výhled rozhodčím; 

 poradit závodníkovi na přeskoku mezi prvním a druhým skokem. 

 

1.2.4 Povinnosti instruktora 

 

Instruktor musí: 

 znát závodní sestavy, propozice dané soutěže, znát svá práva a povinnosti, chovat se podle 

Pravidel; 

 informovat závodníky o závodních sestavách, propozicích dané soutěže a o jejich právech a 

povinnostech ve smyslu Pravidel, včetně možných srážek při jejich porušení; 

 být oblečen ve sportovním oblečení a mít obuv do tělocvičny; 

 předat vrchní rozhodčí pořadí závodníků v dané disciplíně; 

 chovat se disciplinovaně. 

 

Instruktor nesmí: 

 zdržovat průběh soutěže, omezovat práva jiných účastníků soutěže; 

 mluvit na závodníky, dávat závodníkům žádné znamení, dotýkat se nářadí a žádným způsobem 

pomáhat v průběhu předvádění sestavy; 

 během závodu se dotazovat na hodnocení a diskutovat s rozhodčími. 

 

1.2.5 Povinnosti rodiče a doprovodu 

 

Rodič a doprovod nesmí: 

 vstupovat do prostoru vyhrazeného pro závodníky, rozhodčí a instruktory, tedy na závodní 

plochu; 

 mluvit na závodníky ani instruktory; 

 během závodu se dotazovat na hodnocení a diskutovat s rozhodčími. 
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1.2.6 Srážky za nesprávné chování závodníka nebo instruktora 

 

Přehled srážek uvádí následující tabulka. 

 

Přestupek Srážka 
Porušení pravidel o chování 

Porušení pravidel o oblečení a doplňcích 0,3 z výsledné známky, jedenkrát za soutěž, 

sráží vrchní rozhodčí na prvním nářadí, kde je 

přestupek zjištěn 

Nepředstavení se rozhodčím před nebo po 

cvičení 

vždy 0,1 z výsledné známky, sráží vrchní 

rozhodčí   

Instruktor mluví na závodnici v průběhu cvičení 

nebo dává závodnici znamení v průběhu cvičení 

0,3 z výsledné známky, sráží vrchní rozhodčí 

Instruktor brání rozhodčím ve výhledu 0,1 z výsledné známky, sráží vrchní rozhodčí  

Rodič nebo doprovod nerespektuje Pravidla diskvalifikace závodníka 

Přestupky družstva 

Nejednotnost oblečení 0,5 z konečného výsledku družstva, jedenkrát za 

závod, sráží počtáři s hlavní rozhodčí na návrh 

kterékoli vrchní rozhodčí 

 

Upozornění: protesty proti výsledné známce závodníka se ve výše uvedených soutěžích nepřijímají.  

 

 

 

 

1.3 Organizace sboru rozhodčích a výpočet výsledné známky 

 

1.3.1 Povinnosti rozhodčích 

 

1.3.1.1 Povinnosti všech členů sboru rozhodčích 

 

Všichni rozhodčí musí: 

 dobře znát a mít s sebou závodní sestavy, propozice dané soutěže a Pravidla, případně další 

pomůcky, které potřebují k výkonu svých povinností v soutěži; 

 mít platnou kvalifikaci rozhodčí pro danou soutěž; 

 zúčastnit se porady rozhodčích před soutěží; 

 dostavit se na soutěž v předepsaném oblečení (tmavá sukně nebo kalhoty, bílá košile, tmavé 

sako, obuv vhodná do tělocvičny); 

 setrvat na přiděleném místě a nediskutovat se závodníky nebo instruktory; 

 každý výkon hodnotit samostatně, objektivně, přesně a rychle; 

 v případě pochybností se rozhodovat ve prospěch závodníka; 

 zaznamenat srážky za cvičenou sestavu a být připraven obhájit své hodnocení sestavy; 

 správně a předepsanou formou vyplnit a podepsat bodovací lístky; 

 dbát pokynů nadřízené rozhodčí; 

 za všech okolností se chovat profesionálně. 

Rozhodčí nesmí: 

 v průběhu soutěže vykonávat žádné další funkce (např. vedoucí družstva, instruktor). 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

1.3.1.2 Povinnosti vrchní rozhodčí 

 

Vrchní rozhodčí: 

 vede poradu všech rozhodčích své skupiny před soutěží; 

 kontroluje stav nářadí a dopadových ploch před zahájením soutěže i v jejím průběhu; 

 řídí a kontroluje práci všech členů své skupiny rozhodčích; 

 je spojkou mezi svou skupinou rozhodčích a hlavním rozhodčím, resp. vedením soutěže; 

 zajišťuje hladký průběh soutěže ve své disciplíně; 

 dává znamení k zahájení cvičení; 

 v sestavách kontroluje splnění skladebních požadavků; 

 musí mít záznam obsahu cvičení u každé závodnice; 

 svou známku musí napsat jako první; 

 je plně zodpovědná za: 

 kontrolu známek udělených rozhodčími v příslušném panelu; 

 kontrolu přípustných rozdílů mezi středními známkami; 

 výpočet výsledné známky; 

 při zjištění nepovolených rozdílů svolává poradu své skupiny rozhodčích za účelem konzultace 

nebo změny známky; 

 odečítá srážky za porušení pravidel; 

 oznamuje nebo ukazuje výslednou známku. 

 

1.3.1.3 Povinnosti hlavní rozhodčí 

 

Hlavní rozhodčí: 

 jmenuje vrchní rozhodčí jednotlivých disciplín; 

 rozděluje rozhodčí do skupin podle disciplín; 

 vede úvodní poradu všech rozhodčích před soutěží; 

 řídí průběh celé soutěže; 

 dohlíží po celou dobu soutěže na průběh rozhodování v jednotlivých disciplínách; 

 řeší sporné nebo neočekávané situace a vzniklé problémy. 

 

1.3.2 Sliby 

 

1.3.2.1 Doporučený slib závodníků (je možné jej číst): 

„Slibuji za všechny závodníky, že budeme cvičit, jak nejlépe umíme.“ 

 

1.3.2.2 Doporučený slib rozhodčích: 

„Jménem všech rozhodčích slibuji, že v této soutěži budeme rozhodovat spravedlivě, objektivně a 

zcela nestranně, při respektování a dodržování pravidel, která se na tuto soutěž vztahují a 

v pravém sportovním duchu.“ 

 

1.3.3 Doporučené složení skupin rozhodčích 

 

Skupina rozhodčích na každé disciplíně je složena z jedné vrchní rozhodčí a třech dalších rozhodčích -    

1 + 3. 

V případě nedostatku rozhodčích, je možné sestavit skupinu z jedné vrchní rozhodčí a dvou dalších 

rozhodčích - 1 + 2. 

Minimálně možný počet rozhodčích je dva. 

Každé vrchní rozhodčí může organizátor soutěže přidělit jednu pomocnou sílu.  

Rozhodčí každé skupiny jsou při všech soutěžích rozmístěny v patřičných odstupech. 
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1.3.4 Varianty rozdělení rozhodčích podle jejich počtu a výsledná známka 

 

 4 rozhodčí (1 vrchní rozhodčí + 3 rozhodčí). Bodují všechny čtyři, nejvyšší a nejnižší známka 

se škrtá – výsledná známka je průměrem dvou středních známek. 

 3 rozhodčí (1 vrchní rozhodčí + 2 rozhodčí). Bodují všechny rozhodčí, výsledná známka je 

průměrem všech tří známek.  

 2 rozhodčí (1 vrchní rozhodčí + 1 rozhodčí). Bodují obě rozhodčí. Výsledná známka je 

průměrem jejich známek. 

 

 

1.3.5 Dovolené rozdíly známek a další postup při výpočtu výsledné známky 

 

Rozdíl mezi dvěma středními (nebo zbývajícími) známkami musí splňovat následující: 

 výsledná známka v rozmezí povolená tolerance 

 9,50 – 10,00 0,1 bodu 

 9,00 – 9,45 0,2 bodu 

 8,50 – 8,95 0,3 bodu 

 6,00 – 8,45 0,5 bodu 

 nižší než 6,00 0,8 bodu 

 

 

Jsou-li rozdíly mezi známkami větší, než je výše uvedeno, svolá vrchní rozhodčí poradu rozhodčích své 

skupiny, během níž buď: 

 

a) rozhodčí upraví své známky tak, aby vyhovovaly dané toleranci, anebo 

b) rozhodčí nesouhlasí s úpravou známky a jako výsledná známka se vypočítá tzv. základní - base 

známka, což je průměr mezi známkou vrchní rozhodčí a průměrem středních známek rozhodčích. 

Je vypočtena na setiny.  

 

 

Příklad č. 1 – 1 vrchní + 3 rozhodčí: 

vrchní rozhodčí     rozhodčí 1        rozhodčí 2        rozhodčí 3           

 8,8  9,3  8,6     9,4       

Průměr dvou středních známek (nejsou v toleranci): (9,3 + 8,8)  : 2 = 9, 05 

Průměr známky vrchní rozhodčí a středních známek: (8,8 + 9,05)  : 2 = 8,93 

 

 

Příklad č. 2 – 1 vrchní + 2 rozhodčí: 

vrchní rozhodčí     rozhodčí 1        rozhodčí 2                   

 8,8  9,3  8,6            

Průměr všech tří známek (nejsou v toleranci):   (8,8 + 9,3 + 8.6)  : 3 = 8,9 

Průměr známky vrchní rozhodčí a průměr všech 3 známek: (8,8 + 8,9)  : 2 = 8,85 

 
 

 
 

Zpracovala R.Řehořová 18.1.2019 


