UEG Bodové hodnotenie 2020 FanyGym

Fitness Category
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1. Rovnovážne Cviky

Text obsahuje popis a definíciu elementov, obrázky a návody.

1.1A Dynamické Rovnovážne Cviky - Piruety
Piruety musia byť prevedené na jednej nohe, na špičkách. Rotácia musí byť plne dokončená, meraná v bokoch (tolerancia plus mínus 45 ̊ ). Rotácia nemôže byť spravená v skoku. Jemný poskok potrebný pre
udržanie rovnováhy je povolený. Poloha druhej nohy a rúk je ľubovoľná.

Piruety
Vpred

Vzad

Vpred
Voľná noha s podporou ruky 90 ̊ . Keď je voľná noha ohnutá,
chodidlo určuje uhol nohy k bokom.

Vpred
Voľná noha bez podpory ruky 90 ̊ . Keď je voľná noha ohnutá,
chodidlo určuje uhol nohy k bokom.
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1.1B Dynamické Rovnovážne Cviky - Silové prvky
Úvodná a koncová pozícia musia byť zreteľne viditeľné. Pohyb musí byť kontrolovaný a prevedený bez zastavenia, zaseknutia. Pri stojke na rukách v úvodnej a koncovej pozícii musia byť ruky narovnané
(tolerancia 45°), nohy narovnané, znožmo, panva zasunutá.

Silové prvky
Výtlak do stojky
S vystretými rozkročenými nohami (DB 1005) alebo
vystreté nohy spolu (DB1205). Úvodná pozícia je voliteľná.

0.6
Na hlave
+ 0,2 bodu za
vyrovnané
nohy spolu

Výtlak do stojky z prednoženia na rukách
Z prednoženia na rukách výtlak do stojky s rovnými nohami.

Press up to handstand from pike sitting support
Z prednoženia na rukách výtlak do stojky. Ohnuté nohy sú povolené v
úvode, následne sú nohy narovnané v pozícii spolu, alebo roznožené.

Press up to handstand from V-pike sitting support
Z roznoženia na rukách (45°- 90°) výtlak do stojky s narovnanými
a spojenými nohami, alebo narovnanými roznoženými nohami.
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Zo stojky na hlave do planku
Z kontrolovanej stojky na hlave, telo vystreté, presun do
planku na lakťoch. Nohy sú spolu a vystreté.

Zo stojky na rukách do planku
Z kontrolovanej stojky na rukách do planku na lakťoch / plank na
narovnaných rukách. Nohy vystreté (nie pri DB810). Nohy môžu byť
rozšírené.

Zo stojky na rukách do prednoženia na rukách
Presun zo stojky do prednoženia na rukách . Nohy musia byť
vystreté celý čas.

Circles
Obrat sa meria podľa pozície nôh. Tolerancia otočky je plus mínus 45°
Nohy a chodidlá musia byť nad zemou.

Russian wendel-swing
Plná otočka (360°) je meraná od ramien. Tolerancia rotácie je 45°
Nohy a chodidlá musia byť nad zemou.

Znožmo

1 otočka znožmo

2 a viac otočiek znožmo

2 a viac otočiek roznožmo

Znožmo 45°- 90°
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1.2 Rovnovážne Prvky v stoji
V rovnovážnych prvkoch musia súťažiaci zotrvať minimálne 2 sekundy. Roznožovacie prvky musia byť prevedené s toleranciou 15°. Obe nohy vystreté (15° tolerancia sa nevzťahuje na zohnutú nohu v
SB404). Pre vzpriamenú pozíciu tela je tolerancia 30°. Keď je voľná noha ohnutá, päta určuje uhol voči bedrám. Ak nie je definované ináč, umiestnenie rúk je voliteľné.

Rovnovážne prvky v stoji
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Bočné unoženie s pomocou ruky
Voľná noha unožená s pomocou ruky. Telo vo vzpriamenej pozícii.
Rozsah roznoženia/pozícia palcov na nohách určuje prevedenie prvku.
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1.0

na špičkách

Bočné unoženie bez pomoci rúk
Voľná noha unožená bez pomoci rúk. Telo vo vzpriamenej pozícii.
Rozsah roznoženie/ pozícia palcov na nohách určuje prevedenie prvku.

na špičkách

Prednoženie
Voľná noha prednožená s pomocou rúk. Rozsah roznoženia/ pozícia
palcov na nohách určuje prevedenie prvku.

Prednoženie
Voľná noha prednožená s pomocou rúk. Rozsah roznoženia/ pozícia
palcov na nohách určuje prevedenie prvku. Pri SB404 sa palec dotýka
kolena.
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na špičkách

na špičkách
na špičkách

na špičkách
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Rovnovážne Prvky v stoji pokračovanie
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Bočná rovnováha
Horná časť tela v horizontálnej pozícii, voľná noha unožená v bok.
Päta určuje uhol k bedrám. Rozsah roznoženia určuje prevedenie
prvku.

Scale
Horná časť tela v horizontálnej pozícii, alebo vyššie. Rozsah
roznoženia/ pozícia palcov nôh určuje prevedenie prvku.

Scale bokom bez opory rúk
Ramená a panva musia byť vytočené vbok. Horná časť tela musí byť
vodorovne. Pozícia tela je meraná/ hodnotená hornou časťou trupu.
Rozsah roznoženia určuje prevedenie prvku a je merané od päty.
Panva musí byť natočená

na špičkách
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1.3 Rovnovážne Prvky na rukách
V rovnovážnych prvkoch musia súťažiaci zotrvať minimálne 2 sekundy. V kontakte s podlahou sú jedine ruky. (Okrem HB201, HE801 a HBX06).

Rovnovážne Prvky na rukách
Stojka na hlave/ Stojka na rukách
Pri HB201 môže byť hlava na podlahe. Pri HB801 sa nemôže opierať o
hlavu.HB1001- ruky musia byť vystreté (tolerancia 45°), postavenie nôh
je ľubovoľné, ale musí by’t na alebo nad úrovňou bedier.

Plank na lakťoch/ narovnaných rukách, nohy roznožené
Roznožené nohy 45°. Telo je opreté o ruky lakťami, alebo na
vyrovnaných rukách. Dlane môžu byť vytočené do polohy, kedy prsty
smerujú k nohám. Telo je v horizontálnej pozícii (20° tolerancia).
(Nie v prípade RB202). Pri prvku HB 1202 musia byť ruky narovnané
(15° tolerancia).

Plank na lakťoch/ narovnaných rukách, nohy znožmo
Vyrovnané nohy znožmo (okrem HB403). Telo je podopierané oboma
rukami v lakťoch, alebo rovnými rukami. Dlane môžu byť vytočené do
polohy, kedy prsty smerujú k nohám. Telo je v horizontálnej pozícii (20°
tolerancia). Pri prvku HB1403, musia byť ruky narovnané (15°
tolerancia).

Roznožmo na rukách
Vystreté nohy. Ruky môžu byť umiestnené vpredu alebo vzadu
(HB404), laebo v predu a vzadu (HB204), nohy roznožmo 45°. Ak sú
nohy zdvihnuté vyššie než paralelne s podlahou, nie je povolené
opierať sa o ruky. Obe ruky sú umiestnené na boku tela blízko k
bedrám. Telo držia len ruky, ktoré sú v kontakte s podlahou.
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Rovnovážne prvky na rukách pokračovanie
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Znožmo na rukách
Vystreté nohy znožmo. Keď sú nohy zodvihnuté vyššie než paralelne s
podlahou, nie je dovolené opierať sa o ruky. Obidve ruky sú umiestnené
po bokoch tela, blízko bedier. Telo držia len ruky, ktoré sú v kontakte s
podlahou.

Most
Hodnotenie prvku určujú pozícia a uhol voľnej nohy. Ramená musia byť
minimálne na úrovni končekov prstov (definované vaertikálnou priamou
čiarou vedenou stredom ramien).

stehno vertikálne

noha 45 od vertikálnej poz.

noha vertikálne
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2. SKOKY

Text obsahuje popis a definíciu elementov, obrázky a návody.

2.1A Skoky / Poskoky
Odskakuje sa z dvoch nôh a dopadá sa na jednu, laebo dve nohy, alebo ruky pri dopade v ľah. Poskok začína z jednej nohy a dopadá sa na tú istú nohu, alebo na ruky pri dopade v ľah. Prvok musí byť
zreteľný a musí byť sformovaná vo vzduchu. Pred skokom alebo poskokom nie sú povolené viac než tri kroky (chôdza/ beh). Pri výskoku a dopade určujú stupeň otočky/ skrútenia bedrá. Tolerancia je plus
mínus 45° otočky. Pri roznožení je tolerancia 15°. V pozícii keď sú chodidlá na ramenách/ vo výške hlavy, najnižšia časť chodidla určuje výšku. V požadovanej výške musí byť celé chodidlo (päta aj prsty).

Skoky / Poskoky
Skoky/ Poskoky
Výskok s otočkou. Telo vystreté počas výskoku. Otočka je ukončena vo
vzduchu. Poloha rúk je ľubovoľná.

Tuck Jump with twisting
Zohnutá pozícia. bedrá a kolená 90°, tolerancia 15°) zreteľná
pozícica počas skoku. Otočka je ukončena vo vzduchu. Pozícia rúk je
ľubovoľná.

Tuck Jump or hop with or without twisting to front laying
support
Prehnutá pozícia. bedrá a kolená 90°, tolerancia 15°) zreteľná
pozícica počas skoku. V priebehu otočky 180° obrat musí byť
vyknaný pred zohnutím sa. V priebehu otočky o 360° alebo viac,
obrat musí byť ukončený pred dopadom na podlahu. Pred dopadom
musí byť telo v horizontálnej pozícii.
Straddle pike Jump with or without twisting
Roznoženie 135°a clear pike 90° (tolerancia v roznožení a uhle k
bedrám 15°) nohy narovnané bez kopu.
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Skoky / Poskoky pokračovanie
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Shushunova s alebo bez otočky
Roznoženie 135° and clear pike 90° (tolerancia v roznožení a uhle k
bedrám 15°) pred dopadom v ľah. Pred dopadom musí byť telo v
horizontálnej pozícii. V priebehu otočky obrat musí byť ukončený pred
dopadom na podlahu.

Pike Jump or hop to front laying support with or without twisting
Clear pike 90° (tolerancia 15°) Pred dopadom musí byť telo v
horizontálnej pozícii, nohy vyrovnané znožmo. V priebehu otočky obrat
musí byť ukončený pred dopadom na podlahu.

Sheep jump
Hlava v záklone. Výška chodidiel určuje kvalitu prevedeného prvku.
Nohy môžu byť roznožené

Sheep jump twisted
Počas skoku musia chodidlá dosiahnuť výšku ramien. Otočka musí byť
prevedená počas výskoku.

otočka
otočka

chodidlá vo výške ramien

chodidlá vo výške hlavy

Otočka

Otočka
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Skoky / Poskoky pokračovanie
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Sistone
Výskok z oboch nôh, dopad na jednu nohu
roznoženie

noha vo výške ramien
bez otočky
s 180 otočkou

roznoženie

Double stag jump with or without twisting
Rightstag zreteľná pozícica počas skoku. Obe nohy zohnuté na 90°,
roznoženie 135° (tolerancia 15°), výška zadnej nohy urči hodnotu
prvku . Otočka musí byť prevedená počas výskoku.

1.2

noha vo výške hlavy

Wolf jump or hop with or without twisting
Jedna noha natiahnutá, druhá prehnutá
One leg extended, other tucked. Bedro a koleno v uhle 90°
(tolerancia 15°). Otočka musí byť prevedená počas výskoku.

Split jump
Pri J412 a J812 musia byť obe nohy vystreté , žiaden kop, Roznoženie
určí hodnotu prvku. Pri J1212 horizontálny kruhový skok. Predná noha
vystretá a horizontálne, zadná noha vo výške ramien, alebo vyššie.

Split jump landing to front laying support
Nohy musia byť vystreté , žiadne kopy. Roznoženie
určí hodnotu prvku. Pred dopadom musí byť telo v horizontálnej
pozícii.

roznoženie

roznoženie

roznoženie

roznoženie

roznoženie
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2.1B Preskoky
Preskoky začínajú z jednej nohy a dopadá sa na druhú nohu, alebo obe nohy alebo na ruky pri dopade v ľah.. Prvok musí byť zreteľný a musí byť sformovaný vo vzduchu. Pred skokom alebo
poskokom nie sú povolené viac než tri kroky (chôdza/ beh). In the take off and landing, Pri výskoku a dopade určujú stupeň otočky/ skrútenia bedrá. Tolerancia je plus mínus 45° otočky. Pri roznožení je
tolerancia 15°. V pozícii keď sú chodidlá na ramenách/ vo výške hlavy, najnižšia časť chodidla určuje výšku. V požadovanej výške musí byť celé chodidlo (päta aj prsty).

Preskoky
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Cat leap twisting. Bent legs.
Výmena nôh počas fázy letu. Nohy sa musia počas letu dostať
do horizontálnej pozície Otočka musí byť prevedená počas výskoku.

Scissors leap with and without twisting
Vystreté nohy. Výmena nôh počas letu.Predná noha sa musí dostať do
horizontálnej polohy.
J615: Prvý vertikálny poskok, dvihnutie nohy horizontálne, potom pol
otočka dopad na nohu, ktorá bola prvá zodvihnutá. Otočka musí byť
prevedená počas výskoku.

Scissors leap 180°
Vystreté nohy. Straight legs. Výmena nôh počas letu.Prvá noha sa
musí dostať do horizontálnej polohy. Otočka počas letu. Roznoženie
po otočke určuje hodnotu prvku.

Butterfly upwards
Vrchná časť tela v horizontálnej pozícii, nohy nad horizontálnou
úrovňou.

roznoženie

roznoženie

roznoženie
obrat

roznoženie

roznoženie

roznoženie
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Preskoky pokračovanie
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Double stag leap with or without twisting
Right ‘stag’- pozícia musí byť zreteľnÁ počas skoku. Obe nohy ohnuté
90°, roznoženie 135° (tolerancia 15°), výška zadného chodidla
určí hodnotu prvku.Otočka musí byť prevedená počasletu.

1.0

1.2

noha vo výške hlavy

Split leap to straddle pike position with or without twisting
Roznoženie 135° and clear pike 90° (tolerancia v roznožení a uhlu
bedier 15°) lnohy vystreté bez kopu.

Split leap forward
Pri J220. J420 a J1020 musia byť obe nohy vystreté, bez kopov.

Split leap forward landing to front laying support
Nohy musia byť vystreté , bez kopov. Roznoženie
určuje hodnotu prvku. Pred dopadom musí byť telo v horizontálnej
pozícii.

Switch leap
J622 a J1022 obe nohy musia byť vystreté, bez kopov. Predná noha
sa musí ohnúť vpred aspoň o 45° kýmsa nohy vymenia. Roznoženie
po výmene nôh určí hodnotu prvku. Pri J1222 prvá noha musí byť
vystretá.

roznoženie

roznoženie

roznoženie

roznoženie

roznoženie

roznoženie

roznoženie

roznoženie

noha vo výške ramien
roznoženie
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Switch leap to front laying support
Obe nohy musia byť vystreté, bez kopov. Predná noha
sa musí ohnúť vpred aspoň o 45° kýmsa nohy vymenia. Roznoženie
po výmene nôh určí hodnotu prvku. Telo musí byť pred dopadom v
horizontálnej pozícii.

roznoženie

Switch leap twisting
Obe nohy musia byť vystreté, bez kopov. Predná noha
sa musí ohnúť vpred aspoň o 45° kýmsa nohy vymenia. Roznoženie
po výmene nôh určí hodnotu prvku. Otočka musí byť ukončená
počas letu.

roznoženie
otočka

180°

90°
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otočka
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3. AKROBATICKÉ ELEMENTY

Text obsahuje popis a definíciu elementov, obrázky a návody.

Rôzne pozície dopadu sú povolené, pokiaľ ako prvé dopadnú na zem chodidlá. Pri saltách je dovolené odskakovať z jednej alebo dvoch nôh.

Acrobatické Elementy
Forwards

Forwards
Rôzne pozície dopadu sú povolené, pokiaľ ako prvé dopadnú na
zem chodidlá. Pri saltách je dovolené odskakovať z jednej alebo
dvoch nôh.

Backwards

Backwards

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

UEG Bodové hodnotenie 2020 FanyGym
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Extra body

Sideways
On one hand

Backward Twisting
+
+
+
+

Rollover

Flip

Prehnuté salto
0,2 body za každý
polobrat
0,4 bodov za celý
obrat
0,6 bodov za jeden a
pol obratu
0,8 za 2x obrat
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Acrobatické Elementy pokračovanie
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Rondat

Flick

Jelení skok

Salto

180°

Extra body
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Acrobatické Elementy pokračovanie
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Flick and salto

180°

Extra body
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Extra body

