MISTROVSTVÍ

R A SR V AERIAL SPORTS
2020

POVINNÉ PRVKY AERIAL HOOP

Povinné prvky pro disciplínu AERIAL HOOP jsou rozd lené do skupin FLEXIBILITA, SÍLA,
DYNAMICKÉ PRVKY A BALAN NÍ PRVKY. Sout žící je povinen si do své sout žní sestavy vybrat
povinné prvky v ur eném po tu pro každou sout žní kategorii z každé hodnocené skupiny. Po et
p edepsaných povinných prvk je uveden v rozpisu níže.
Hodnocení povinných prvk je sou ástí známky technické hodnoty.
Povinné prvky mají až t i stupn náro nosti provedení, sout žící m že získat 1 bod za mén náro né
provedení (nap íklad provaz 160°-180°), 2 body za st edn náro né provedení (provaz 180°) a 3 body
za velmi náro né provedení (over split apod.)
Pokud se sout žící o ividn pokusí o daný prvek, ovšem neprovede prvek dostate n , bude jeho
výkon ohodnocen 0. Jestliže povinný prvek sout žící nep edvedl, obdrží srážku -3 body za každý
nep edvedený prvek.
PO ET P EDEPSANÝCH POVINNÝCH PRVK

PRO DISCIPLÍNU AERIAL HOOP

Junio
•
•
•
•

i AMATÉ I, AMATÉ I
1x FLEXIBILITA
1x SÍLA
1x DYNAMICKÝ TRIK
1x BALAN NÍ TRIK

Junio
•
•
•
•

i PROFESIONÁLOVÉ, PROFESIONÁLOVÉ
2x FLEXIBILITA
2x SÍLA
1x DYNAMICKÝ TRIK
1x BALAN NÍ TRIK

Junio
•
•
•
•

i ELITE, ELITE
2x FLEXIBILITA
2x SÍLA
1x DYNAMICKÝ TRIK
1x BALAN NÍ TRIK

K—d
AH-AF1

Prvek
GAZELE
SPLIT

Po#adavky na proveden’ prvk%

GrafickŽ zn‡zorn!n’
Body doteku:
Pozice t!la:

noha, ky!el, doln’ !‡st zad
hlavou dol"

V"dr# v pozici:

minim‡ln# 3 vte$iny

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

AH-AF2

RUSSIAN
SPLIT

Body

Pozice nohou: ob# nohy jsou zcela nata%enŽ v pozici provazu
v rozsahu men&’m ne% 180¡
Pozice pa#’: jedna ruka dr%’ p$edn’ nohu, druh‡ je v
libovolnŽ pozici bez kontaktu s kruhem
Pozice nohou: ob# nohy jsou zcela nata%enŽ v pozici provazu
v rozsahu 180¡ a v’ce
Pozice pa#’: jedna ruka dr%’ p$edn’ nohu, druh‡ je v
libovolnŽ pozici bez kontaktu s kruhem
Pozice nohou: ob# nohy jsou zcela nata%enŽ v pozici provazu
v rozsahu 180¡ a v’ce
Pozice pa#’: ob# ruce jsou v libovolnŽ pozici bez kontaktu s
kruhem

Body doteku:

ob# ruce, jedno chodidlo

Pozice pa#’:

nata%enŽ pa%e dr%’ horn’ !‡st kruhu

Pozice nohou:

nohy jsou propnutŽ v pozici provazu v rozsahu dle zvolenŽ varianty

1

2

3

Pozice hrudn’ku: v poloze u p$edn’ nohy
V"dr# v pozici:
minim‡ln# 3 vte$iny

AH-AF3

GLASS OF
WINE
SPLIT

Varianta 1

Pozice nohou: ob# nohy jsou zcela nata%enŽ v pozici provazu
v rozsahu men&’m ne% 180¡

2

Varianta 2

Pozice nohou: ob# nohy jsou zcela nata%enŽ v pozici provazu
v rozsahu 180¡ a v’ce

3

Body doteku:
Pozice nohou:
Pozice t!la:
V"dr# v pozici:

z‡da, jedna noha, podpa%’
jedna noha je zap$ena ve zdvi%enŽ pozici o kruh, druh‡ noha
je mimo kruh
hlavou vzh"ru
minim‡ln# 3 vte$iny

Varianta 1

Pozice nohou: ob# nohy jsou zcela nata%enŽ v pozici provazu
v rozsahu men&’m ne% 180¡

1

Pozice pa#’: ruce sm#$uj’ k zemi, kruh dr%’ ob# podpa%’

AH-AF4

AH-AF5

BACKSTAR

BIRD«S
NEST 1

Varianta 2

Pozice nohou: ob# nohy jsou zcela nata%enŽ v pozici provazu
v rozsahu 180¡ a v’ce
Pozice pa#’: ruce sm#$uj’ k zemi, kruh dr%’ ob# podpa%’

2

Varianta 3

Pozice nohou: jedna noha je nata%en‡, druh‡ skr!en‡, mezi
koleny je provaz v rozsahu 180¡ a v’ce
Pozice pa#’: jedna ruka se dot'k‡ kruhu v podpa%’ a dr%’
zadn’ nohu, druh‡ ruka je zdvi%en‡ bez kontaktu s kruhem

3

Body doteku:
Pozice pa#’:
Pozice t!la:

ob# nohy a z‡da v doln’ !‡sti
pa%e jsou v libovolnŽ pozici bez kontaktu s kruhem
hlavou dol"

V"dr# v pozici:

minim‡ln# 3 vte$iny

Varianta 1

Pozice nohou: v roz&t#pu v rozsahu mŽn# ne% 180!

1
3

Varianta 2

Pozice nohou: v roz&t#pu v rozsahu 180!

Body doteku:
Pozice pa#’:
Pozice nohou:
Pozice t!la:

ob# ruce, l'tka obou nohou z boku, n‡rty
ob# ruce dr%’ kruh v jeho spodn’ !‡sti
ob# nohy jsou zcela propnutŽ
z‡da v maxim‡ln’m prohnut’, hlava v z‡klonu

V"dr# v pozici:

minim‡ln# 3 vte$iny

Varianta 1

Pozice t!la: hrudn’k sm#$uje &ikmo k zemi, hlava je pod
œrovn’ pasu

Varianta 2
Varianta 3

Pozice t!la: poloha hrudn’ku je paraleln’ se zem’, hlava je
na œrovni pasu
Pozice t!la: poloha hrudn’ku je paraleln’ se zem’, hlava je
na œrovni p‡nve

1
2
3

K—d
Prvek
AH-AF6

LOW BAR
MEXICAN

Po#adavky na proveden’ prvk%

GrafickŽ zn‡zorn!n’
Body doteku:
Pozice pa#’:
Pozice t!la:
V"dr# v pozici:

SCARAB
BACKWARDS

ob# ruce dr%’ doln’ !‡st kruhu
ob# pa%e jsou zcela nata%enŽ, jedna pa%e je mezi nohami,
ob# ruce dr%’ spodn’ !‡st kruhu
hlavou dol", z‡da v prohnut’
minim‡ln# 3 vte$iny

Varianta 1

Pozice nohou: nohy mohou b't nata%enŽ nebo pokr!enŽ a
nemus’ b't zcela pod kruhem

1

Varianta 2

Pozice nohou: ob# nohy jsou pod kruhem, ob# nohy skr!enŽ
v kolenou do pozice fang (&pi!ky sm#$uj’ k hlav#)

2

Body doteku:
Pozice t!la:
V"dr# v pozici:

Pozice nohou: ob# nohy jsou pod kruhem, ob# jsou zcela
nata%enŽ a u sebe
ob# ruce, podkolenn’ jamky obou nohou
hlavou dol", z‡da v prohnut’, kruh za z‡dy
minim‡ln# 3 vte$iny

Varianta 1

Pozice pa#’: ob# ruce dr%’ spodn’ !‡st kruhu, pa%e mohou b't
pokr!enŽ

Varianta 3
AH-AF7

Body

3

1

Pozice nohou: ob# nohy jsou skr!enŽ v kolenou
Varianta 2

Varianta 3

Pozice pa#’: ob# ruce dr%’ spodn’ !‡st kruhu, pa%e jsou zcela
nata%enŽ.
Pozice nohou: ob# nohy jsou skr!enŽ v kolenou
Pozice pa#’: ob# ruce dr%’ spodn’ !‡st kruhu, pa%e jsou zcela
nata%enŽ
Pozice nohou: ob# nohy se dot'kaj’ hlavy chodidly

2

3

K—d
AH-AS1

AH-AS2

Prvek
AMAZON

SIMPLE FLAG

Po#adavky na proveden’ prvk%

GrafickŽ zn‡zorn!n’
Pozice t!la:
Pozice nohou:
V"dr# v pozici:

hlavou vzh!ru
ob" nohy jsou zcela zata#enŽ a u sebe
minim‡ln" 3 vte$iny

Varianta 1

Body doteku: ob" ruce, krk, vrchn’ %‡st zad
Pozice pa#’: spodn’ pa#e je nata#en‡ a dr#’ spodn’ %‡st kruhu,
vrchn’ ruka je v libovolnŽm œchopu a dr#’ vrchn’ %‡st kruhu

1

Varianta 2

Body doteku: spodn’ ruka, krk, vrchn’ %‡st zad
Pozice pa#’: ob" pa#e zcela nata#enŽ, spodn’ ruka dr#’ spodn’
%‡st kruhu, vrchn’ ruka jde vzh!ru

2

Pozice pa#’:
Pozice t!la:
Pozice ramen:
V"dr# v pozici:

ob" pa#e jsou zcela nata#enŽ, dr#’ kruh v horn’ %‡sti
hlavou vzh!ru, kruh je za z‡dy
ramena jsou poklesl‡, lopatky sm"$uj’ dol! - dozadu
minim‡ln" 3 vte$iny

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

AH-AS3

CANDLE
STICK

Body

Pozice nohou:
Pozice t!la:
V"dr# v pozici:

Varianta 1

Body doteku: ob" ruce
Pozice nohou: alespo' jedna noha je propnut‡ v prodlou#en’ s
trupem
Body doteku: vrchn’ ruka
Pozice nohou: jedna noha je propnut‡ v prodlou#en’ s trupem
Body doteku: vrchn’ ruka
Poloha pa#’: jedna ruka dr#’ kruh, druh‡ ruka dr#’ jednu nohu
Poloha nohou: nohy jsou v poloze provazu v rozsahu minim‡ln"
160¡

1

2

3

ob" nohy jsou zcela nata#enŽ, p$ek$’#enŽ kotn’ky sv’raj’ kruh,
kruh je mezi nohami
hlavou dol!
minim‡ln" 3 vte$iny
Body doteku: ob" nohy, jedna ruka
Pozice pa#’: jedna pa#e je nata#en‡ a ruka dr#’ kruh, druh‡
pa#e je v libovolnŽ pozici bez kontaktu s kruhem nebo %‡st’
t"la

1

Body doteku: ob" nohy
Varianta 2
AH-AS4

SINGLE LEG
HANG 1

Pozice pa#’: pa#e jsou v libovolnŽ pozici bez kontaktu s kruhem

2

Body doteku:
Pozice t!la:

podkolenn’ jamka jednŽ nohy
hlavou dol!

V"dr# v pozici:

minim‡ln" 3 vte$iny

Varianta 1

Pozice pa#’: ob" pa#e jsou nata#enŽ
Pozice nohou: vrchn’ noha je pokr%en‡ v koleni, kruh je pod
kolenem, spodn’ noha je v zano#en’ a propnut‡

1

Varianta 2

Pozice pa#’: ob" pa#e jsou ve vzpa#en’ a ruce dr#’ volnou nohu
v œchopu Bielmann
Pozice nohou: vrchn’ noha je pokr%en‡ v koleni, kruh je pod
kolenem, spodn’ noha je v zano#en’ a pokr%en‡ v koleni

2

Varianta 3

Pozice pa#’: ob" pa#e jsou ve vzpa#en’ a ruce dr#’ volnou nohu
v œchopu Bielmann
Pozice nohou: vrchn’ noha je pokr%en‡ v koleni, kruh je pod
kolenem, spodn’ noha je v zano#en’ a propnut‡

3

K—d
AH-AS5

AH-AS6

AH-AS7

Prvek
SINGLE LEG
HANG 2

WALKING
MAN

ARM HANG

Po#adavky na proveden’ prvk%

GrafickŽ zn‡zorn!n’
Body doteku:
V"dr# v pozici:
Pozice nohou:

Body

podkolenn’ jamka jednŽ nohy
minim‡ln" 3 vte$iny
jedna noha dr#’ podkolenn’ jamkou kruh a propnut‡ voln‡
noha je p$itahov‡na opa%nou rukou sm"rem k trupu

Varianta 1

Pozice rukou: jedna ruka p$itahuje opa%nou nohu, druh‡ ruka
je v libovolnŽ pozici
Pozice nohou: v rozsahu min 160¡

1

Varianta 2

Pozice rukou: jedna ruka p$itahuje opa%nou nohu sm"rem k
trupu za z‡da, druh‡ ruka je propnut‡ v poloze p$ed nohou
Pozice nohou: v rozsahu min 160¡

2

Varianta 3

Pozice rukou: jedna ruka p$itahuje opa%nou nohu sm"rem k
trupu za z‡da, druh‡ ruka je propnut‡ v poloze p$ed nohou
Pozice nohou: v rozsahu min 180¡

3

Pozice t!la:
V"dr# v pozici:

ob" nohy
pa#e jsou v rozpa#en’ nebo vzpa#en’
ob" nohy jsou zcela nata#enŽ, kruh se nach‡z’ mezi nohami,
nohy sv’raj’ kruh ka#d‡ z jednŽ strany
hlavou dol!, trup ve svislŽ poloze
minim‡ln" 3 vte$iny

Varianta 1

Ob" nohy jsou zcela nata#enŽ, (pi%ky v pozici flex

1

Varianta 2

Ob" nohy jsou zcela nata#enŽ, (pi%ky zcela propnutŽ

2

Pozice pa#’:
Pozice ramen:
V"dr# v pozici:

ruce jsou nata#enŽ, dr#’ jednu nebo ob" nohy
ramena jsou poklesl‡, lopatky sm"$uj’ dol! - dozadu
minim‡ln" 3 vte$iny

Varianta 1

Body doteku: ob" podpa#’
Poloha nohou: v pozici pike

1

Varianta 2

Body doteku: ob" podpa#’
Poloha nohou a trupu: v pozici placky (s toleranc’ 20¡) nebo
provazu (s toleranc’ 20¡)

2

Varianta 3

Body doteku: jedno podpa#’
Poloha nohou a trupu: v pozici placky (s toleranc’ 20¡) nebo
provazu (s toleranc’ 20¡)

3

Body doteku:
Pozice pa#’:
Pozice nohou:

K—d

Prvek

AH-AB1

SEATED
BALANCE

AH-AB2

MAN ON THE
MOON

GrafickŽ zn‡zorn!n’

Po"adavky na proveden’ prvk%
Body doteku:
Pozice pa"’:
Pozice nohou:
Pozice t!la:
V#dr" v pozici:

Body

zadn’ strana stehen
voliteln! bez doteku na kruh
pozice sedu, ob! nohy pokr"enŽ v kolenou
hlavou vzh$ru, sed na spodn’ "‡sti kruhu
minim‡ln! 3 vte%iny

1

Varianta 1
Body doteku:
Pozice pa"’:
Pozice zad:
V#dr" v pozici:

z‡da, &pi"ky nohou nebo bo"n’ n‡rty nohou, jedno rameno
ob! pa'e jsou nata'enŽ, ruce propnutŽ, nedot(kaj’ se kruhu
z‡da jsou zap%en‡ o vnit%n’ "‡st kruhu
minim‡ln! 3 vte%iny

Varianta 1

Pozice nohou: ob! nohy jsou pokr"enŽ nebo propnutŽ,
&pi"kami nebo bokem n‡rtu se dot‡kaj’ kruhu

1

Pozice t!la: t!lo je v pozici hrudn’kem nahoru
Varianta 2

Pozice nohou: ob! nohy jsou pokr"enŽ, chodidly zap%enŽ o
vnit%n’ "‡st kruhu

2

Pozice t!la: t!lo je v pozici hrudn’kem a hlavou dol$ (inverted)
AH-AB3

FRONT
BALANCE

Body doteku:
Pozice t!la:
V#dr" v pozici:

spodn’ b%icho, boky
horizont‡ln’
minim‡ln! 3 vte%iny

Varianta 1

Pozice pa"’: ob! ruce se dr'’ kruhu ve st%edn’ "‡sti
Pozice nohou: ob! nohy jsou zcela nata'enŽ a minim‡ln!
v œrovni spodn’ "‡sti kruhu

1

Varianta 2

Pozice pa"’: pa'e jsou v libovolnŽ pozici bez kontaktu s kruhem
Pozice nohou: ob! nohy jsou zcela nata'enŽ a pod œrovn’
spodn’ "‡sti kruhu

2

Varianta 3
AH-AB4

BACK
SUPPORT

Body doteku:
Pozice pa"’:
V#dr" v pozici:

Pozice pa"’: pa'e jsou v libovolnŽ pozici bez kontaktu s kruhem
Pozice nohou: ob! nohy jsou zcela nata'enŽ a nad œrovn’
spodn’ "‡sti kruhu (aeroplane no hands)
z‡da, chodidlo
ob! ruce jsou voln! bez kontaktu s kruhem
minim‡ln! 3 vte%iny

3

Varianta 1

Pozice nohou: jedna noha je zap%en‡ o horn’ "‡st kruhu,
druh‡ noha a trup jsou v prodlou'en’ v poloze paraleln! k zemi

1

Varianta 2

Pozice nohou: jedna noha je zap%en‡ o horn’ "‡st kruhu,
druh‡ noha sm!%uje k zemi a nohy sv’raj’ œhel minim‡ln! 160¡

2

Varianta 3

Pozice nohou: jedna noha je zap%en‡ o horn’ "‡st kruhu,
druh‡ noha sm!%uje k zemi a nohy sv’raj’ œhel minim‡ln! 180¡

3

K—d
AH-AB5

AH-AB6

Prvek
BUTTERFLY

SHOULDER
STAND 1

Po"adavky na proveden’ prvk%

GrafickŽ zn‡zorn!n’

Body

Body doteku:
Pozice t!la:
V#dr" v pozici:

ob! ruce, podkolenn’ jamka jednŽ nohy
hlavou dol$
minim‡ln! 3 vte%iny

Varianta 1

Pozice pa"’: jedna ruka dr'’ kruh v horn’ "‡sti, druh‡ ruka ve
spodn’ "‡sti
Pozice nohou: jedna noha dr'’ podkolenn’ jamkou horn’ "‡st
kruhu, druh‡ noha je propnut‡ v zano'en’

1

Varianta 2

Pozice pa"’: ob! ruce dr'’ doln’ "‡st kruhu
Pozice nohou: jedna noha dr'’ podkolenn’ jamkou horn’ "‡st
kruhu, druh‡ noha je propnut‡ v zano'en’

2

Varianta 3

Pozice pa"’: ob! ruce dr'’ doln’ "‡st kruhu
Pozice nohou: jedna noha dr'’ podkolenn’ jamkou horn’ "‡st
kruhu, druh‡ noha se &pi"kou dot(k‡ hlavy

3

Pozice pa"’:
Pozice t!la:
V#dr" v pozici:

ob! ruce dr'’ kruh
hlavou dol$
minim‡ln! 3 vte%iny

Varianta 1

Body doteku: krk, ramena, ob! ruce, p%edn’ noha za patu
Pozice nohou: P%edn’ noha dr'’ horn’ "‡st kruhu za patu, zadn’

1

noha zano'en‡ do provazu o rozsahu min 160!
Body doteku: krk, ramena, ob! ruce
Varianta 2

Varianta 3

Pozice nohou: ob! nohy jsou v pozici TUCK, pokr"enŽ
v kolenou, nedot(kaj’ se kruhu
Body doteku: krk, ramena, ob! ruce
Pozice nohou: ob! nohy jsou zcela nata'enŽ v pozici PIKE,
vodorovn! s podlahou, nedot(kaj’ se kruhu

2

3

K—d
AH-AD1

Prvek
KNEE ROLL

Po%adavky na proveden’ prvk&

GrafickŽ zn‡zorn!n’
Startovn’ pozice:

Body

sed na spodn’ !‡sti kruhu, na zadn’ !‡sti pokr!enŽ nohy,
t"lo je ve vzp#’menŽ poloze, ruce dr$’ kruh ze stran

Dal"’ podm’nky proveden’: oto!ka o 360!"#startovn’ pozici je nutno dr$et 2 vte#iny,
oto!ky mus’ b%t provedeny zcela dynamicky bez
viditelnŽho zasek‡van’ nebo ztr‡ty rovnov‡hy

AH-AD2

SIMPLE
CHEST DROP

Varianta 1

JEDNA OTO)KA VP*ED

1

Varianta 2

DV( OTO)KY VP*ED

2

Varianta 3

DV( OTO)KY VZAD

3

Startovn’ pozice:

choke hold, ob" ruce zcela nata$enŽ dr$’ kruh zevnit#,
nohy jsou op#enŽ za paty za horn’ !‡st kruhu

Kone#n‡ pozice:
vis na b#i&e, ruce bez kontaktu s kruhem
Dal"’ podm’nky proveden’: startovn’ pozici je nutno dr$et 2 vte#iny, p‡d mus’ b%t
proveden zcela dynamicky bez zav‡h‡n’, f‡ze p‡du mus’
b%t z#eteln‡

2

Varianta 1
AH-AD3

BACKSTAR
DROP

Startovn’ pozice:

backstar v libovolnŽm rozsahu roz&t"pu, ruce v libovolnŽ
pozici bez kontaktu s kruhem nebo !‡st’ t"la

Kone#n‡ pozice:
vis za ob" pokr!en‡ kolena na spodn’ !‡sti kruhu
Dal"’ podm’nky proveden’: startovn’ pozici je nutno dr$et 2 vte#iny, p‡d mus’ b%t
proveden zcela dynamicky bez zav‡h‡n’, ruce se nesm’
dot%kat kruhu v'$‡dnŽ !‡sti proveden’ p‡du, f‡ze p‡du
mus’ b%t z#eteln‡

3

Varianta 1
AH-AD4

SUPERMAN
DROP

superman na vrchn’ !‡sti kruhu, lano mezi nohami, ob"
Startovn’ pozice:
ruce se dr$’ lana nad hlavou, z‡da jsou prohnut‡, pa$e
zcela nata$enŽ
Dal"’ podm’nky proveden’: startovn’ pozici je nutno dr$et 2 vte#iny, p‡d mus’ b%t
proveden zcela dynamicky bez zav‡h‡n’, f‡ze p‡du mus’
b%t z#eteln‡

Varianta 1

Kone#n‡ pozice: vis za ob" ruce na vrchn’ !‡sti kruhu

2

Varianta 2

Kone#n‡ pozice: sed na spodn’ !‡sti kruhu za podkolen’
jamky, ruce se dr$’ kruhu v horn’ !‡sti

2

Varianta 3

Kone#n‡ pozice: sed na spodn’ !‡sti kruhu na h$%d’ch,
ruce se dr$’ kruhu v horn’ !‡sti

3
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