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Zmeny v Špeciálnych predpisoch a Technických pravidlách akceptované 
54. kongresom ISU   

 

I. Zmeny v Technických pravidlách 
 
Sólo a športové dvojice (Seniori a Juniori) 
 

a) Zdvíhačky, twistované zdvíhačky a špirály smrti (ŠD), piruety a kroky (sólo a ŠD) sú rozdelené 
v závislosti od ich obtiažnosti do piatich (5) stupňov (Levelov), na základe dosiahnutého počtu 
podmienok pre zvýšenie levelu: 
Basic (Základný) level – v prípade žiadnych splnených podmienok, Level 1 – v prípade 1 
podmienky, Level 2 ‐ v prípade 2 ‐ podmienok, Level 3 ‐  v prípade 3 podmienok a Level 4 ‐  
v prípade 4 alebo viac podmienok. 

b) Definícia zaklonenej alebo uklonenej piruety: Zaklonená pirueta (Layback Spin) je vysoká 
pirueta, pri ktorej hlava a ramená sú zaklonené vzad s chrbtom prehnutým do oblúka. Poloha 
voľnej nohy je ľubovoľná. Uklonená pirueta (Sideways leaning Spin) je vysoká pirueta, pri 
ktorej hlava a ramená sú uklonené nabok s hornou časťou tela prehnutou do oblúka. Poloha 
voľnej nohy je ľubovoľná. 

c) Definícia vysokej piruety: akákoľvek poloha s korčuľujúcou nohou dopnutou alebo mierne 
ohnutou, ktorá nie je polohou libely.  

d) Polohy v piruetách: akákoľvek poloha, ktorá nespĺňa kritérium základnej polohy (vysoká, 
nízka a vo váhe) sa bude nazývať nezákladná poloha.  Aby sa mohla oceniť rozmanitosť 
v piruetách, v kombinovaných piruetách sa môže počítať na zvýšenie levelu jedna zložitá 
variácia v nezákladnej polohe. 

e) Sólové kombinované piruety, definícia: Kombinovaná pirueta musí obsahovať minimálne dve 
základné polohy s 2 otočkami v každej z týchto polôh. Ak sú tam menej ako tri základné 
polohy s 2 otočkami v každej polohe, toto sa odzrkadlí v leveli za piruetu. 

f) Krokové pasáže už nemajú požadovanú kresbu / tvar. Avšak kroková pasáž musí úplne pokryť 
ľadovú plochu. 

g) Choreografická sekvencia nahradí bývalú choreografickú krokovú pasáž (Seniori muži) 
a choreografickú špirálovú pasáž (Seniorky ženy a seniorské a juniorské ŠD) vo voľnej jazde: 
Choreografická sekvencia pozostáva z akéhokoľvek druhu pohybov ako kroky, obraty, špirály, 
arabesky, mesiace, polmesiace (Ina Bauer), hydroblading, prechodové skoky (skoky 
neuvedené v zozname skokov), rotačné pohyby a pod. Choreografická sekvencia pre ženy 
musí obsahovať najmenej jednu špirálu (nie vykopnutie) akejkoľvek dĺžky. Choreografická 
sekvencia pre športové dvojice musí obsahovať najmenej jednu špirálu (nie vykopnutie) 
akejkoľvek dĺžky každého partnera. Sekvencia začína prvým pohybom a je ukončená 
posledným pohybom korčuliara. Kresba nie je predpísaná, ale sekvencia musí úplne pokrývať 
ľadovú plochu. Ak táto požiadavka nie je splnená, sekvencia bude mať nulovú hodnotu. 
Choreografická sekvencia musí byť predvedená neskôr ako kroková pasáž. Choreografická 
sekvencia má základnú hodnotu a bude ohodnotená len rozhodcami v GOE. 

h) Požiadavka na zdvíhačky: minimálne jedna (1) a maximálne tri a pol (3,5) otočky u muža. 
Minimálna požiadavka pre ženu nie je. 



i) Seniorské ŠD – voľná jazda: sú povolené maximálne tri (3) zdvíhačky a jedna (1) twistovaná 
zdvíhačka. Viac už nebude dodatočná možnosť urobiť dve (2) zdvíhačky a dve (2) twistované 
zdvíhačky. 

j) Juniorské ŠD – voľná jazda: program musí obsahovať maximálne jednu (1) sólovú 
kombinovanú piruetu a maximálne jednu (1) párovú kombinovanú piruetu. 

k) Na ISU šampionátoch nesmie rozhodca rozhodovať vo viac ako jednej (1) disciplíne. 
 

II. Zmeny v Špeciálnych predpisoch 
 

a) V krátkom programe pre sólové disciplíny budú základné hodnoty (ale nie GOE) pre všetky 
skokové prvky začínajúce v druhej polovici programu násobené špeciálnym faktorom 1,1 
z dôvodu, aby sa dal kredit  rovnomernému rozloženiu  náročných prvkov v programe. Každá 
násobená základná hodnota pre všetky skokové prvky predvedené v druhej polovici krátkeho 
programu bude zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Druhá polovica začína v strede 
maximálneho povoleného času, to čo  znamená 1 min. 25 sekúnd. 

b) Zrážka ‐ 1,0 bude aplikovaná hlavným rozhodcom, ak spadne na ľad časť kostýmu / 
dekorácie.  

c) Aby bol kandidát oprávnený na prvú nomináciu ako medzinárodný rozhodca, nominovaný 
kandidát musí ukončiť ISU seminár pre prvýkrát nominovaných  medzinárodných rozhodcov 
a úspešne zvládnuť ISU  skúšky pre medzinárodných rozhodcov. 

d) Aby bol kandidát oprávnený na prvú nomináciu ako medzinárodný hlavný rozhodca a pre 
zvýšenie kvalifikácie na ISU hlavný rozhodca, nominovaný kandidát musí absolvovať ISU 
seminár pre hlavných rozhodcov a úspešne zvládnuť ISU skúšky pre medzinárodných alebo 
hlavných rozhodcov ISU. 

e) Začínajúc sezónou 2014 – 2015 bude povolená vokálna hudba s textom. 
 
 

Miláno,  Lausanne      Ottavio Cinquanta, Prezident  
22.jún 2012       Fredi Schmid, Generálny riaditeľ 
 
 
Poznámka:  
Hydroblading je krasokorčuliarsky pohyb v poli, pri ktorom korčuliar kĺže v hlbokej hrane s telom 
vystretým vo veľmi nízkej polohe, takmer horizontálne s ľadom. Existuje niekoľko variácií, ale jedna 
z najčastejšie používaných sólovými korčuliarmi je na zadnej vnútornej hrane s kolenom idúcej nohy 
hlboko zohnutým, voľná noha je prekrížená vzad a natiahnutá von z kruhu. Horná časť tela je 
naklonená do kruhu a jednou rukou zbiera sneh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preklad: Drnzíková, člen TMK, 28.jún 2012 


