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Kód

Prvek

AH-PD1

SIMPLE
STRADDLE
DROP

AH-PD2

CRUCIFIX
APPLE TO
DOUBLE KNEE
HANG NEBO
BACKSTAR

Grafické znázornění

Požadavky na provedení prvků
Startovní pozice:

sed na spodní části kruhu, nohy jsou v pozici STRADDLE

Provedení:

přetočení směrem vpřed do visu za ruce

Další podmínky provedení: přetočení musí být provedeno zcela dynamicky bez zaváhání

Varianta 1

Konečná pozice: vis za ruce na dolní části kruhu, nohy
skrčené v pozici TUCK

1

Varianta 2

Konečná pozice: vis za ruce na dolní části kruhu, trup v
poloze hlavou nohoru, nohy v pozici STRADDLE

2

Varianta 3

Konečná pozice: vis za ruce na dolní části kruhu, trup v
poloze hlavou dolů, nohy v pozici STRADDLE

3

paže pokrčené v loktech drží spodní část kruhu v loketních
jamkách, kruh je za zády, nohy v libovolné pozici
Provedení:
otočení vpřed o jednu otočku
Konečná pozice:
vis za obě kolena na spodní části kruhu nebo backstar
Další podmínky provedení: startovní pozici je nutno držet 2 vteřiny, otočka musí být
provedena zcela dynamicky bez viditelného zasekávaní
nebo ztráty rovnováhy
Startovní pozice:

3

Varianta 1
AH-PD3

UPPER BAR
DROP

Startovní pozice:
vis za ruce na horní části kruhu
Další podmínky provedení: startovní pozici je nutno držet 2 vteřiny, pád musí být
proveden zcela dynamicky bez zaváhání

Varianta 1

Konečná pozice: pád do visu za ruce na dolní části kruhu

1

Varianta 2

Konečná pozice: pád a salto do polohy na břiše

3

Konečná pozice: pád do visu za ruce na dolní části kruhu,
nohy končí v pozici STRADDLE, boky jsou nad hlavou
Startovní pozice:
přední balanc na spodním břiše/bocích
Provedení:
dynamické otočení vpřed nebo vzad o 360°, ruce se
opírají (nedrží se kruhu) o spodní část kruhu v oblasti
loktů, tělo v oblasti boků
Další podmínky provedení: otočky musí být provedeny zcela dynamicky bez
viditelného zasekávaní nebo ztráty rovnováhy
Varianta 3

AH-PD4

AH-PD5

HIP ROLL

VÝMYK DO
STRADDLE

Body

3

Varianta 1

JEDNA OTOČKA DOZADU NEBO JEDNA OTOČKA DOPŘEDU

1

Varianta 2

DVĚ OTOČKY DOPŘEDU

2

Varianta 3

DVĚ OTOČKY DOZADU

3

Startovní pozice:

obě ruce drží kruh, výmyk ze země
nohy v pozici straddle, hrudník je v pozici hlavou dolů,
ramena jsou pokleslá, lopatky směřují dolů - dozadu
výmyk je proveden s propnutýma nohama směrem vpřed
do kruhu a dále pád do straddle, otočka je provedena
plynuje a dynamicky

Konečná pozice:
Provedení:

Varianta 1

Další podmínky provedení: výmyk je proveden s
nášvihem, jedna noha v zanožení

1

Varianta 2

Další podmínky provedení: výchozí pozicí je stoj spatný,
výmyk je proveden plynulým tahem

2

Kód
AH-PS1

Prvek
ELBOW HOLD 1

Požadavky na provedení prvků

Grafické znázornění
Body doteku:
Pozice těla:
Pozice ramene:
Výdrž v pozici:

Varianta 1

Varianta 2

Body

loketní jamka jedné ruky
hlavou vzhůru
rameno ruky držící kruh je pokleslé a lopatka směřuje
směrem dolů - dozadu
minimálně 3 vteřiny

Pozice paží: jedna ruka je skrčená a za loketní jamku drží
kruh v jeho spodní části, druhá ruka je v libovolné pozici bez
kontaktu s kruhem nebo částí těla
Pozice nohou: nohy jsou skrčené v pozici TUCK (balíček)
Pozice paží: jedna ruka je skrčená a za loketní jamku drží
kruh v jeho spodní části, druhá ruka je v libovolné pozici bez
kontaktu s kruhem nebo částí těla

1

2

Pozice nohou: nohy jsou propnuté v přednožení v pozici PIKE
Varianta 3

Pozice paží: jedna ruka je skrčená a za loketní jamku drží
kruh v jeho spodní části, druhá ruka drží jednu nohu

3

Pozice nohou: nohy jsou v pozici provazu o rozsahu min 180°
AH-PS2

AH-PS3

DOUBLE
ELBOW HOLD

ELBOW HOLD 2

Body doteku:
Pozice paží:
Pozice ramen:
Výdrž v pozici:

obě ruce v oblasti loketních jamek
obě ruce jsou v loktech pokrčené
ramena jsou zcela pokleslá, lopatky směřují dolů - dozadu
minimálně 3 vteřiny

Varianta 1

Pozice nohou: nohy jsou skrčené v pozici TUCK (balíček)

1

Varianta 2

Pozice nohou: nohy jsou propnuté v přednožení v pozici PIKE

2

Varianta 3

Pozice nohou: nohy jsou v pozici provazu min 160°

3

Body doteku:
Pozice těla:
Pozice ramene:

loketní jamka jedné ruky
hlavou vzhůru
rameno ruky držící kruh je pokleslé a lopatka směřuje
směrem dolů - dozadu
minimálně 3 vteřiny

Výdrž v pozici:

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

Pozice paží: jedna ruka je skrčená a za loketní jamku drží
kruh v jeho spodní části, druhá ruka drží jednu nohu
Pozice nohou: nohy jsou propnuté v pozici placky, horní
noha se špičkou opírá o kruh
Pozice paží: jedna ruka je skrčená a za loketní jamku drží
kruh v jeho spodní části, druhá ruka drží jednu nohu
Pozice nohou: nohy jsou propnuté v pozici placky, horní
noha se neopírá o kruh
Pozice paží: jedna ruka je skrčená a za loketní jamku drží
kruh v jeho spodní části, druhá ruka je v libovolné pozici bez
kontaktu s kruhem nebo částí těla
Pozice nohou: nohy jsou propnuté v pozici placky, horní
noha se neopírá o kruh

1

2

3

Kód
AH-PS4

Prvek
ONE ARM HANG

Požadavky na provedení prvků

Grafické znázornění
Body doteku:
Pozice těla:
Výdrž v pozici:

Varianta 1

Body

jedna ruka
hlavou vzhůru
minimálně 3 vteřiny

Pozice paží: jedna ruka je natažená a drží kruh v dolní
části, druhá ruka v libovolné pozici bez kontaktu s kruhem

1

Pozice nohou: nohy jsou propnuté v přednožení v pozici PIKE
Varianta 2

Pozice paží: jedna ruka je natažená a drží kruh v dolní
části, druhá ruka drží přední nohu ve splitu
Pozice nohou: nohy jsou v pozici splitu v rozsahu minimálně

Varianta 3

AH-PS5

MEAT HOOK 1

Body doteku:
Pozice rukou:
Pozice nohou:
Pozice těla:
Výdrž v pozici:

AH-PS6

ICARUS
STRADDLE/
PIKE

ruce jsou propnuté, jedna ruka se drží spodní části kruhu,
druhá ruka je volná
nohy jsou propnuté v pozici PIKE s koleny u sebe, nebo mírně
od sebe
hlavou dolů, pánev směřuje nahoru, jedna kyčel se dotýká
předloktí opačné ruky
minimálně 3 vteřiny
Provedení: prvek je do výsledné podoby (na jedné ruce)
provedem libovolně

2

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

3

Body doteku:
Pozice paží:

Výdrž v pozici:
Provedení:

Varianta 1
Varianta 2

obě ruce, jedno rameno
spodní ruka je propnutá a drží spodní část kruhu, horní ruka
drží kruh nad ramenem
nohy jsou v konečné pozici propnuté v pozici PIKE nebo
STRADDLE
minimálně 3 vteřiny
trup je z počáteční polohy zdvižen mrtvým tahem s oporou
ruk a ramene do pozice hlavou dolů, pánev je podsazená
nad úrovní hlavy
Další požadavky: trik je do své konečné podoby vytažen
z polohy sedu nebo man on the moon
Další požadavky: trik je do své konečné podoby vytažen
z polohy Amazon, při vytažení jsou nohy pokrčené

1
2

Body doteku:
Pozice paží:
Pozice těla:
Výdrž v pozici:

Další požadavky: trik je do své konečné podoby vytažen
z polohy Amazon, při vytažení jsou obě nohy zcela propnuté
horní část zad v úrovní lopatek
obě ruce drží nohy v oblasti holení
hlavou vzhůru, záda jsou v prohnutí
minimálně 3 vteřiny

Varianta 1

Pozice nohou: obě nohy mohou být skrčené v kolenou

1

Varianta 2

Pozice nohou: obě nohy jsou v kolenou propnuté

3

Varianta 3
YOGINI

3

Pozice nohou: nohy a trup jsou v pozici placky (tolerance
20°)
jedna ruka

Varianta 1

Pozice nohou:

AH-PS7

180!
Pozice paží: jedna ruka je natažená a drží kruh v dolní
části, druhá ruka v libovolné pozici bez kontaktu s kruhem
nebo částí těla

2

3

Kód
AH-PB1

Prvek
ALIEN SPLIT

Požadavky na provedení prvků

Grafické znázornění
Body doteku:
Pozice nohou:
Pozice těla:
Výdrž v pozici:
Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3

AH-PB2

HIP SPLIT

AH-PB3

SHOULDER
STAND 2

Pozice rukou: obě ruce se drží dolní části kruhu
Pozice nohou: v provazu v rozsahu 180!
Pozice rukou: obě ruce se drží dolní části kruhu
Pozice nohou: v provazu v rozsahu 180!
Pozice rukou: obě ruce se drží horní části kruhu
kyčel/bok jedné nohy
horizontální, nohy jsou v poloze paralelně s podlahou
jedna ruka drží opačnou nohu za kotník/patu, druhá ruka je
volná
minimálně 3 vteřiny

1
2
3

Varianta 1

Pozice nohou: noha držící kruh je v úrovni před hrudníkem,
rozsah nohou je 160° - 180°

1

Varianta 2

Pozice nohou: noha držící kruh je v úrovni za ramenem volné
ruky, rozsah nohou je 160° - 180°

2

Varianta 3

Pozice nohou: noha držící kruh je v úrovni za zády, rozsah
nohou minimálně 180°

3

Body doteku:
Pozice paží:
Pozice těla:
Výdrž v pozici:

krk, ramena, obě ruce
obě ruce drží kruh
hlavou dolů
minimálně 3 vteřiny

Varianta 1

Pozice nohou: obě nohy jsou propnuté v pozici PIKE,
vodorovně s podlahou, nedotýkají se kruhu

Varianta 3
BACK BALANCE

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

Pozice těla:
Pozice rukou:

Varianta 2

AH-PB4

minimálně 3 vteřiny

Body doteku:

Výdrž v pozici:

Body

obě ruce se drží kruhu (v dolní nebo horní části)
obě nohy jsou propnuté, jedna je zapřená o paži stejné ruky,
druhá směřuje vzad
horizontální pozice, nohy jsou vodorovně s podlahou (15°
tolerance), zadní noha nesmí být pod úrovní hlavy

Body doteku:
Pozice těla:
Výdrž v pozici:

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

Pozice nohou: kolena jsou pokrčena v pozici ATTITUDE,
nedotýkají se kruhu
Pozice nohou: obě nohy jsou zcela natažené v pozici provazu
minimálně 160!"

1
2
3

spodní záda na spodní části kruhu
hlavou dolů, v leže na zádech na kruhu
minimálně 3 vteřiny

Pozice nohou: jedna noha je natažená a druhá je pokrčená
Pozice paží: obě paže jsou v libovolné pozici bez kontaktu
s kruhem nebo částí těla
Pozice nohou: obě nohy jsou propnuté s koleny u sebe nebo
mírně od sebe, ruce jsou propnuté v zapažení
Pozice paží: ruce jsou propnuté v zapažení
Pozice nohou: obě nohy jsou propnuté s koleny u sebe nebo
mírně od sebe, ruce jsou propnuté ve vzpažení
Pozice paží: ruce jsou propnuté ve vzpažení

1

2

3

Kód
AH-PB5

Prvek
SHOULDER
PRESS

Grafické znázornění

Požadavky na provedení prvků
Pozice paží:
Pozice těla:
Výdrž v pozici:

Body

jedna ruka drží kruh za zády, druhá ruka je pokrčená a drží
kruh před tělem
hlavou dolů
minimálně 3 vteřiny

Body doteku: obě ruce, jedno rameno, obě kolena
Varianta 1

Pozice nohou: obě nohy jsou zcela natažené vzhůru v pozici
PENCIL, kolena se dotýkají kruhu

1

Body doteku: obě ruce, jedno rameno, oba kotníky
Varianta 2

Pozice nohou: obě nohy jsou zcela natažené vpřed v pozici
PIKE, kotníky se dotýkají kruhu

2

Body doteku: obě ruce, jedno rameno

AH-PB6

NECK SUPPORT

Varianta 3

Pozice nohou: obě nohy jsou skrčené v pozici TUCK,
nedotýkají se kruhu

Body doteku:
Pozice paží:
Pozice hrudníku:
Výdrž v pozici:

krk, chodidlo
obě ruce jsou volně bez kontaktu s kruhem nebo částí těla
paralelně se zemí (bez tolerance)
minimálně 3 vteřiny

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

Pozice nohou: jedna noha je zapřená o horní část kruhu,
druhá noha a trup jsou v prodloužení v poloze paralelně k
zemi
Pozice nohou: jedna noha je zapřená o horní část kruhu,
druhá noha směřuje k zemi a nohy svírají úhel minimálně
160°
Pozice nohou: jedna noha je zapřená o horní část kruhu,
druhá noha směřuje k zemi a nohy svírají úhel minimálně
180°

3

1

2

3

Kód
AH-PF1

Prvek
ANGEL SPLIT

Požadavky na provedení prvků

Grafické znázornění
Body doteku:
Pozice těla:
Výdrž v pozici:

jedna noha, opačná ruka
hlavou vzhůru, směřující k zemi
minimálně 3 vteřiny

Varianta 1

Pozice paží: obě paže zcela natažené, jedna ruka drží kruh,
druhá ruka drží nataženou protilehlou nohu

Body

2

Pozice nohou: v provazu v rozsahu 160!"- 180!
Varianta 2
AH-PF2

AH-PF3

AH-PF4

FLYING
RUSSIAN

BACK SPLIT

GAZELLE
EXTREME

Body doteku:
Pozice paží:
Pozice nohou:

Pozice paží: obě ruce zcela natažené, jedna ruka drží kruh,
druhá ruka drží nataženou protilehlou nohu

3

Pozice nohou: v provazu v rozsahu 180!"a více
obě ruce, jedno chodidlo
obě paže jsou natažené a ruce drží vrchní část kruhu

Pozice těla:
Výdrž v pozici:

nohy jsou v pozici předního provazu v různě bodovaném
rozsahu, přední noha stojí na spodní části kruhu
hlavou dolů, záda prohnutá
minimálně 3 vteřiny

Varianta 1

Pozice nohou: v provazu v rozsahu méně než 180!

1

Varianta 2

Pozice nohou: v provazu v rozsahu 180°

2

Varianta 3

Pozice nohou: v provazu v 180°, zadní noha se dotýká hlavy

3

Body doteku:
Pozice paží:
Pozice nohou:
Pozice těla:
Výdrž v pozici:

obě ruce, lýtko jedné nohy, zadní stehno druhé nohy
obě paže jsou natažené a ruce drží vrchní část kruhu
přední noha nestojí na spodní části kruhu, je pouze opřená o
spodní část kruhu lýtkem
hlavou dolů, záda prohnutá
minimálně 3 vteřiny

Varianta 1

Pozice nohou: provazu v rozsahu 180°

2

Varianta 2

Pozice nohou: provazu 180°, zadní noha se dotýká hlavy

3

Body doteku:
Pozice těla:
Výdrž v pozici:

obě nohy, jedna ruka, jedna kyčel, záda v dolní části
hlavou dolů
minimálně 3 vteřiny

Pozice paží: obě paže jsou natažené, každá ruka drží jednu
nohu za chodidlo nebo kotník
Varianta 1

Pozice nohou: přední noha je natažená, zadní noha pokrčená

1

v koleni, nohy tvoří pozici provazu v rozsahu 160! - 180!"
Pozice paží: obě paže jsou natažené, každá ruka drží jednu
nohu za chodidlo nebo kotník
Varianta 2

Pozice nohou: přední noha je natažená, zadní noha pokrčená

2

v koleni, nohy tvoří pozici provazu v rozsahu 180! a více
Pozice paží: obě paže jsou natažené, obě ruce drží obě přímé
nohy, přední nohu za chodidlo nebo nárt, zadní nohu za holeň
3

Varianta 3
Pozice nohou: obě nohy jsou natažené v pozici provazu
(oversplitu)

Kód
AH-PF5

Prvek
ONE LEG
HANG

Požadavky na provedení prvků

Grafické znázornění
Body doteku:
Pozice těla:
Výdrž v pozici:

Body

podkolenní jamka jedné nohy
hlavou dolů
minimálně 3 vteřiny

Pozice paží: obě paže jsou natažené a ruce drží spodní nohu
v normálním úchopu (bez vytočení ramene)
Varianta 1

Varianta 2

AH-PF7

O BEND/DOVE

TOP BAR
MEXICAN

1

2

Body doteku:
Pozice paží:
Pozice těla:
Výdrž v pozici:

3
Pozice nohou: vrchní noha je pokrčená v koleni, kruh je pod
kolenem, spodní noha je zanožená, zcela natažená a drží ji
obě ruce v úchopu Bielmann
obě ruce a obě přední stehna
obě paže jsou zcela natažené, drží se za vrchní a boční část kruhu
hlavou vzhůru, ohnutá v zádech
minimálně 3 vteřiny

Varianta 1

Pozice nohou: obě nohy jsou pokrčené v kolenou

1

Varianta 2

Pozice nohou: obě nohy jsou pokrčené v kolenou, špičky
chodidel se dotýkají hlavy

2

Varianta 3

Pozice nohou: obě nohy jsou pokrčené v kolenou, špičky
chodidel se dotýkají ramenou

3

Varianta 3

AH-PF6

Pozice nohou: vrchní noha je pokrčená v koleni, kruh je pod
kolenem, spodní noha je pokrčená a drží ji obě ruce
v normálním úchopu
Pozice paží: obě paže jsou natažené a ruce drží spodní nohu
v úchopu Bielmann
Pozice nohou: vrchní noha je pokrčená v koleni, kruh je pod
kolenem, spodní noha je zanožená, pokrčená a drží ji obě
ruce v úchopu Bielmann
Pozice paží: obě paže jsou zcela natažené a ruce drží spodní
nohu v úchopu Bielmann

Body doteku:
Pozice paží:
Pozice těla:
Výdrž v pozici:

obě ruce drží vrchní část kruhu
obě paže jsou zcela natažené, jedna paže je mezi nohami,
obě ruce drží vrchní část kruhu
hlavou dolů, záda v prohnutí
minimálně 3 vteřiny

Varianta 1

Pozice nohou: nohy mohou být natažené nebo pokrčené a
nemusí být zcela pod úrovní horní části kruhu a zápěstí ruky,
která drží kruh mezi nohami

1

Varianta 2

Pozice nohou: obě nohy jsou pod úrovní vrchní části kruhu a
zápěstí ruky, která drží kruh mezi nohami, obě nohy jsou
skrčené v kolenou do pozice fang (špičky směřují k hlavě)

2

Varianta 3

Pozice nohou: obě nohy jsou pod úrovní vrchní části kruhu a
zápěstí ruky, která drží kruh mezi nohami, obě jsou zcela
natažené a u sebe

3
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