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Kód Prvek Grafické znázornění Body

AH-EF1 Body doteku: obě ruce, oba nárty, obě přední stehna 

Pozice paží: obě ruce drží kruh, propnuté

Pozice nohou: nohy jsou zdvižené a zapřené o kruh ze stejné strany jako tělo

Výdrž v pozici: minimálně 3 vteřiny

AH-EF2 SWALLOW Pozice paží: obě paže jsou natažené a drží vrchní část kruhu

Pozice těla: hlavou vzhůru, záda v prohnutí

Výdrž v pozici: minimálně 3 vteřiny

Body doteku: obě ruce, holeně obou nohou

Pozice nohou: obě nohy jsou natažené, obě holeně

položené na spodní části kruhu

Body doteku: obě ruce, nárty obou nohou

Pozice nohou: obě nohy jsou natažené, oba nárty 

položené na spodní části kruhu

Body doteku: obě ruce, nárt jedné nohy

Pozice nohou: obě nohy jsou natažené, zadní noha se 

dotýká kruhu za nárt, druhá noha je v pozici předního 

provazu v rozsahu minimálně 160°

AH-EF3 Body doteku: obě nohy, záda v dolní části

Pozice těla: hlavou dolů
Výdrž v pozici: minimálně 3 vteřiny

Pozice rukou: obě ruce jsou volné

Pozice nohou: přední noha drží podkolenní jamkou kruh, 

zadní noha je propnutá v prodloužení se stehnem přední 

nohy

Pozice rukou: obě ruce drží zadní nohu v úchopu 

Bielmann

Pozice nohou: přední noha drží podkolenní jamkou kruh, 

zadní noha pokrčená v koleni a drží jí obě ruce v úchopu 

Bielmann

Pozice rukou: obě ruce  drží zadní nohu v úchopu 

Bielmann

Pozice nohou: přední noha je pokrčená v koleni a 

zaháknutá za kruh, zadní noha je natažená do pozice 

splitu v rozsahu 180° a drží jí obě ruce v úchopu Bielmann

AH-EF4 Body doteku: lýtko a nárt jedné nohy, ruka

Pozice paží: jedna ruka drží kruh, druhá ruka drží opačnou nohu 

směrem za zády

Pozice nohou: nohy propnuté, jedna je zapřená o kruh, druhá noha je 

přitahována opačnou ruhou směrem za záda

Výdrž v pozici: minimálně 3 vteřiny

Požadavky na provedení prvků

BIRD'S NEST 2

Varianta 1 1

Varianta 2 2

Varianta 3 3

Varianta 1 1

Varianta 2 3

Varianta 3 3

GAZELLE/ 

COCOON

Varianta 1 1

Varianta 2 2

Varianta 3 3

CANDLESPLIT

Varianta 1 1

Varianta 2 2

Varianta 3 3

Další podmínky provedení: nohy jsou pokrčené v kolenou

Další podmínky provedení: nohy jsou propnuté v kolenou, 

záda jsou maximálně prohnutá, hlava je na úrovni dolní 

poloviny stehen

Další podmínky provedení: nohy jsou propnuté v kolenou

Pozice nohou: minimální rozsah 160°

Pozice nohou: minimální rozsah 180°, noha přitahovaná 

rukou je na úrovni ramene ruky, která drží kruhu

Pozice nohou: minimální rozsah 180°, noha přitahovaná 

rukou je pod úrovní ramene ruky, která drží kruhu



Kód Prvek Grafické znázornění Body

AH-EF5 Body doteku: záda a bok, loketní jamka jedné ruky, přední stehno

Pozice těla: hlavou vzhůru 

Výdrž v pozici: minimálně 3 vteřiny

Pozice paží: jedna ruka je zaháknutá za kruh v loketní 

jamce a sepnutím s druhou rukou svírá křížovou nohu

Pozice nohou: obě nohy jsou zcela natažené, jedna 

směřuje nahoru a drží ji sepnuté ruce, druhá směřuje 

k zemi a tvoří pozici splitu v rozsahu menším než 180!

Pozice paží: jedna ruka je zaháknutá za kruh v loketní 

jamce a sepnutím s druhou rukou svírá křížovou nohu

Pozice nohou: obě nohy jsou zcela natažené, jedna 

směřuje nahoru a drží ji sepnuté ruce, druhá směřuje 

k zemi a tvoří pozici splitu v rozsahu 180!"#$%&"větším

Pozice paží: jedna ruka je zaháknutá za kruh v loketní 

jamce a drží křížovou nohu za patu nebo chodidlo, druhá 

paže je volně do strany bez kontaktu s kruhem nebo částí 

těla

Pozice nohou: obě nohy jsou zcela natažené, jedna 

směřuje nahoru a drží ji křížová ruka za patu nebo 

chodidlo, druhá směřuje k zemi a tvoří pozici splitu 

v rozsahu 180!"#$%&"větším 

AH-EF6 FRONT SPLIT Body doteku: obě ruce, obě nohy

Pozice paží: obě ruce drží kruh v horní části

Pozice nohou: obě nohy jsou propnuté v pozici provazu

Pozice těla: hlavou vzhůru, hrudník ve vzpřímené poloze, pánev nesmí 

být pod úrovní středu kruhu

AH-EF7 HORIZONTAL Body doteku: obě ruce, obě nohy

Pozice paží: obě paže jsou natažené, jedna drží vrchní část kruhu, 

druhá spodní část kruhu

Pozice těla: horizontální, záda v prohnutí 

Pozice nohou: nohy jsou v provazu nebo rozštěpu o rozsahu 180°, nohy 

paralelně s podlahou

Výdrž v pozici: minimálně 3 vteřiny 2

Požadavky na provedení prvků

BIRD OF 

PARADISE

Varianta 1 1

Výdrž v pozici: minimálně 5 vteřin 3

Varianta 1 Výdrž v pozici: minimálně 3 vteřiny 2

Varianta 2 3

Varianta 3 3

Varianta 1

Varianta 2 Výdrž v pozici: minimálně 5 vteřin 3

Varianta 2



Kód Prvek Grafické znázornění Body

AH-ES1 Body doteku: ruka, rameno

Pozice rukou: jedna ruka drží kruh, volná ruka je propnutá

Pozice nohou: obě nohy jsou propnuté

Pozice těla: hlavou dolů, ve stojce na jednom rameni

Výdrž v pozici: minimálně 3 vteřiny

AH-ES2 Výdrž v pozici: minimálně 3 vteřiny

Body doteku: obě paty nebo oba nárty

Pozice rukou: ruce se přidržují nohou

Pozice nohou:  natažena v pozici PIKE/ obě kolena jsou 

pokrčena do pozice TUCK

Pozice těla: hlavou vzhůru 

Body doteku: obě paty nebo oba nárty

Pozice nohou:  natažena v pozici PIKE/ obě kolena jsou 

pokrčena do pozice TUCK

Pozice rukou: ruce jsou volné v libovolné pozici 

Pozice těla: hlavou dolů

Body doteku: jedna pata nebo jeden nárt

Pozice rukou: ruce jsou v libovolné pozici, jedna ruka 

může držet chodidlo nebo patu 
Pozice nohou: pata nebo nárt jedné nohy drží kruh, volná 

noha je v libovolné pozici bez kontaktu s kruhem  

Pozice těla: hlavou dolů

AH-ES3 Body doteku: krk

Pozice paží: paže jsou v libovolné pozici bez kontaktu s kruhem nebo částí těla  

Pozice nohou: obě nohy jsou propnuté

Pozice těla: hlavou vzhůru

Výdrž v pozici: minimálně 3 vteřiny

AH-ES4 Body doteku: obě ruce

Pozice paží: obě paže jsou zcela natažené a drží kruh v dolní části

Pozice těla: čelem k zemi, nohy a tělo jsou vodorovně k podlaze (20° 

tolerance)

Výdrž v pozici: minimálně 3 vteřiny

AH-ES5 Pozice nohou: obě nohy zcela natažené 

Pozice těla: ruka drží spodní část kruhu za zády, tělo tvoří oblouk a je 

prohnuté

Výdrž v pozici: minimálně 3 vteřiny

Body doteku: obě ruce

Pozice paží: obě ruce se drží spodní části kruhu

Body doteku: jedna ruka

Pozice paží: jedna paže natažená, ruka se drží spodní 

části kruhu, druhá paže volně do strany

Požadavky na provedení prvků

MEXICAN 

STAND

Varianta 1 1

HEEL OR 

FEET HANG

Varianta 1 1

Provedení: nohy propnuté v zanožení MEXICAN

Varianta 2 2

Varianta 3 3

NECK HANG

Varianta 1 3

REVERSE 

MEAT HOOK

Varianta 1 1

BACK 

HORIZONTAL 

PLANK

Varianta 1
Pozice nohou: jedna noha je zcela natažená, druhá 

v passé pozici
2

Varianta 2
Pozice nohou: obě nohy jsou zcela natažené v pozici 

STRADDLE 
2

Varianta 3 Pozice nohou: obě nohy jsou zcela natažené a zcela u sebe 3

Varianta 2 3



Kód Prvek Grafické znázornění Body

AH-ES6 MEAT HOOK 2 Body doteku: jedna ruka

Pozice rukou: ruce jsou propnuté, jedna ruka se drží spodní části kruhu, 

druhá ruka je volná

Pozice nohou: nohy jsou propnuté v pozici PIKE s koleny u sebe, nebo 

mírně od sebe
Pozice těla: hlavou dolů, pánev směřuje nahoru, jedna kyčel se dotýká 

předloktí opačné ruky

Výdrž v pozici: minimálně 3 vteřiny

Varianta 2

Provedení: prvek je proveden z visu na propnuté ruce 

mrtvým tahem bez použití švihu, druhá ruka je v průběhu 

vytažení opřená o předloktí ruky držící kruh 

2

Varianta 3
Provedení: prvek je proveden z visu na propnuté ruce 

mrtvým tahem bez použití švihu, druhá ruka je volná
3

AH-ES7 PRINCESS Body doteku: podkolení jamka jedné nohy a chodidlo druhé nohy

Pozice těla: hlavou dolů

Pozice nohou: jedna noha podkolenní jamkou drží kruh a lano v oblasti 

úvazu, druhá noha je propnutá a zapřená o dolní část 

kruhu

Pozice paží: ruce jsou volně v libovolné pozici

Výdrž v pozici: minimálně 3 vteřiny

Varianta 1 1

Požadavky na provedení prvků

Varianta 1 1
Provedení: prvek je do výsledné podoby (na jedné ruce) 

proveden libovolně



Kód Prvek Grafické znázornění Body

AH-EB1 Body doteku: kyčel/bok

Pozice těla:

Výdrž v pozici: minimálně 3 vteřiny 

Pozice nohou: noha držící kruh je minimálně v úrovni za ramenem volné   

ruky

Pozice paží: opačná ruka drží přední nohu za chodidlo nebo 

nárt

Pozice nohou: v provazu v rozsahu méně než 180°

Pozice těla: horizontální, nohy tvoří pozici provazu paralelně

s podlahou (20° tolerance)

Pozice paží: opačná ruka drží přední nohu za chodidlo nebo 

nárt

Pozice nohou: v provazu v rozsahu 180°a více 

Pozice těla: horizontální, nohy tvoří pozici provazu paralelně

s podlahou (20° tolerance)

Pozice paží: opačná ruka drží přední nohu za chodidlo nebo 

nárt

Pozice nohou: v provazu v rozsahu 180°a více 

Pozice těla: horizontální, nohy tvoří pozici provazu paralelně

s podlahou (bez tolerance)

AH-EB2 Body doteku: tříslo jedné nohy

Pozice nohou: nohy jsou propnuté, spičky nohou jsou ve stejné úrovni nad 

zemí a vyvažují rovnováhu

Výdrž v pozici: minimálně 3 vteřiny 

AH-EB3 Body doteku: obě ruce, hrudník

Pozice paží: obě ruce drží kruh

Výdrž v pozici: minimálně 3 vteřiny 

Požadavky na provedení prvků

HIP SPLIT

horizontální, nohy tvoří pozici provazu paralelně s podlahou 

(případně 20°tolerance) 

Varianta 1 1

Varianta 2 2

Varianta 3 3

HIP BALANCE

Varianta 1 1

Varianta 2 3

CHOKE HOLD  

BALANCE

Varianta 1 1

Varianta 2 2

Varianta 3 3

Pozice paží: jedna ruka přidržuje přední nohu

Pozice paží: obě ruce jsou volné, tělo drží pouze za kyčel

Pozice nohou: pokrčené nohy, jedna noha směřuje vpřed, 

druhá vzad (ATTITUDE)

Pozice nohou: nohy jsou v poloze provazu o minimálním 

rozsahu 160°

Pozice nohou: nohy jsou v poloze provazu o minimálním 

rozsahu 180°



Kód Prvek Grafické znázornění Body

AH-EB4 Pozice těla: horizontální, chodidla jsou minimálně ve výšce trupu 

Výdrž v pozici: minimálně 3 vteřiny 

Body doteku: obě ruce, jedna noha v oblasti kolene nebo 

holeně

Pozice paží: obě ruce jsou pokrčené, spodní ruka podpírá 

břicho loktem, horní ruka se drží kruhu ve výšce hlavy

Pozice nohou: obě nohy jsou zcela natažené v pozici 

STRADDLE jedna noha se opírá o kruh v oblasti kolene nebo 

holeně

Body doteku: jedna ruka, nohy v oblasti kolene nebo holeně

Pozice paží: spodní ruka podpírá břicho loktem, horní ruka 

je v libovolné pozici bez kontaktu s kruhem nebo částí těla

Pozice nohou: obě nohy jsou zcela natažené v pozici 

STRADDLE jedna noha se opírá o kruh v oblasti kolene nebo 

holeně

Body doteku: obě ruce

Pozice paží: obě ruce jsou pokrčené, spodní ruka podpírá 

břicho loktem, horní ruka se drží kruhu ve výšce hlavy

Pozice nohou: obě nohy jsou zcela natažené v pozici 

STRADDLE bez kontaktu s kruhem

AH-EB5 Body doteku: obě ruce, chodidlo jedné nohy

Pozice paží: obě paže jsou natažené, ruce drží kruh v jeho vrchní části

Poloha těla: tělo je v záklonu, přední noha směřující ke stropu se 

nevyklání do strany a je souběžně s lanem (tolerance 20°)

Výdrž v pozici: minimálně 3 vteřiny 

AH-EB6 Body doteku: obě ruce se drží vrchní části kruhu

Pozice paží: obě paže jsou propnuté, drží se vrchní části kruhu

Pozice nohou: obě nohy jsou propnuté, jedna je zapřená o paži stejné 

ruky, druhá směřuje vzad

Pozice těla: horizontální pozice, nohy jsou vodorovně s podlahou (15° 

tolerance), zadní noha nesmí být pod úrovní hlavy 

Pozice nohou: v provazu v rozsahu 160!"- 180!

Výdrž v pozici: minimálně 3 vteřiny 

Pozice nohou: v provazu v rozsahu 180!

Výdrž v pozici: minimálně 3 vteřiny 

Pozice nohou: v provazu v rozsahu 180!

ilustracni obrazek Výdrž v pozici: minimálně 5 vteřin

FLYING 

RUSSIAN 

FRONT

Varianta 3 3

Varianta 2 3

CROCODILE

Varianta 1 2

Požadavky na provedení prvků

Varianta 1 1

Varianta 2 2

Pozice nohou: spodní noha stojí v kruhu v jeho spodní části, 

nohy jsou v pozici přední provaz v rozsahu minimálně 160°

Pozice nohou: spodní noha stojí v kruhu v jeho spodní části, 

nohy jsou v pozici přední provaz v rozsahu minimálně 180°

ALIEN SPLIT 

TOP BAR 

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

1

2

3



Kód Prvek Grafické znázornění Body

STARTOVNÍ POZICE: 

PROVEDENÍ: otočení vpřed nebo vzad o 360°

DALŠÍ PODMÍNKY PROVEDENÍ: 

STARTOVNÍ POZICE: 

PROVEDENÍ: otočení vpřed nebo vzad o 360°, otočka musí být 
provedena  plynule a dynamicky

DALŠÍ PODMÍNKY PROVEDENÍ: 

STARTOVNÍ POZICE: vis za ruce na horní části kruhu

DALŠÍ PODMÍNKY PROVEDENÍ: 

Varianta 2 

Konečná pozice: pád do visu za ruce na dolní 

části kruhu, nohy v pozici straddle, hrudník je v 

pozici hlavou dolů
3

AH-ED4 STARTOVNÍ POZICE: vis za nárty na horní části kruhu, bez držení 

rukou

KONEČNÁ POZICE: vis za obě kolena na spodní části kruhu bez 

držení rukou

DALŠÍ PODMÍNKY PROVEDENÍ: 

Požadavky na provedení prvků

AH-ED1 LION ROLLS horní část zad je zapřena o dolní část kruhu, 

trup je ve svislé poloze, jeden bok trupu se 

dotýká kruhu a stejná noha je podkolenní 

jamkou zaháknutá o kruh z opačné strany než
bok, ruka na stejné straně je zapřena o 

podpaží, druhá ruka drží kruh loketní jamkou 

nebo dlaní

startovní pozici je nutno držet 2 vteřiny, otočky 

musí být provedeny zcela dynamicky bez 

viditelného zasekávaní nebo ztráty rovnováhy

Varianta 1 JEDNA OTOČKA 1

Varianta 2 DVĚ OTOČKY 2

Varianta 3 VÍCE NEŽ DVĚ OTOČKY 3

AH-ED2 ELBOW 

ROLLS

ruce za loketní jamky drží spodní část kruhu, 

kruh je za zády, pozice nohou a těla libovolná

startovní pozici je nutno držet 2 vteřiny, otočky 

musí být provedeny zcela dynamicky bez 

viditelného zasekávaní nebo ztráty rovnováhy

Varianta 1 JEDNA OTOČKA 1

Varianta 2 DVĚ OTOČKY 2

Varianta 3 VÍCE NEŽ DVĚ OTOČKY 3

3

AH-ED3 FALL FROM 

HANDS TO 

HANDS (BAR 

TO BAR) TO 

STRADDLE

Varianta 1
Konečná pozice: pád do visu za ruce na dolní 

části kruhu, nohy a hrudník v libovolné pozici
1

ve výchozí pozici je nutno držet 2 vteřiny, pád 

musí být proveden plynule a dynamicky

FALL FROM 

FEET HANG 

TO HOX 

(DOUBLE 

KNEE HANG) startovní pozici je nutno držet 2 vteřiny, pád 

musí být proveden zcela dynamicky bez zaváhání

Varianta 1



Kód Prvek Grafické znázornění Body

AH-ED5 STARTOVNÍ POZICE: vis za podkolenní jamky, ruce drží kruh 

nadhmatem nebo podhmatem

KONEČNÁ POZICE: sed na kruhu

ZPŮSOB PROVEDENÍ: přítahem obou rukou je tělo plynule bez nášvihu 

vytaženo do pozice sedu, směr protočení vzad

Varianta 1 1

PROTOČENÍ 

VZAD

Požadavky na provedení prvků
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