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SLOVNÍK POJMOV - CHEERLEADING  
1. 1⁄2 WrapAround 
Stuntový prvok, pri ktorom jeden base drží topa, väčšinou v kolíske (ako v tanečnomštýle Swing). Base pustí nohy topa (tie sú 
znožmo), obtočí ich okolo svojho chrbta a potom zozadu opäť zachytí jeho nohy voľnou rukou. 

2. Aerial (podstané meno) = Arab / Šprajcka 
Hviezda alebo premet prevedený bez položeniana zem.  

3. Airborne / Aerial (prídavné meno) = Vzdušný, letmý 
Byť bez fyzického kontaktu s inou osobou alebo so súťažným povrchom.  

4. AirborneTumblingSkill = Vzdušný akrobatický prvek 
Vzdušný manéver obsahujúcí rotáciu bokov cez hlavu, pri ktorom osoba využíva svoje telo a súťažný povrch k odrazu. 

5. All 4s Position = Pozícia  na všetkých štyroch  
Pozícia, pri ktorej je osoba na súťažnom povrchu na rukách a kolenách, ale nie v zbalenej pozíci. Keď osoba na všetkých 
štyroch podopiera topa,  jedná sa o stunt v úrovni pása.  

6. Assisted – FlippingStunt = Stunt s držanýmflipom 
Stunt, pri ktorom top vykoná rotáciu bokov cez hlavu, pričom počas inverzie zostáva v priamom fyzickom kontakte s basom 
alebo s ďalším topom(Viz „SuspendedFlip“ alebo „BracedFlip“).  

7.Backbend = Most  
Pozícia, v ktorej je telo atléta prehnuté do oblúka, bruchom hore a podoprené nohami (chodidlami) a rukami (dlaňami).  

8. BackWalkover = Premet vzad (pomalý, roznožmo) 
Nevzdušný akrobatický prvok, pri ktorom se atlét zakloní dozadu do prehnutej pozície, položí dlane na zem a potom prehodí 
boky cez hlavu a dopadne postupne jednou nohou za druhou / chodidlami na súťažný povrch.  

9. BackwardRoll = Kotúľ vzad 
Nevzdušný akrobatický prvok, pri ktorom atlét rotuje dozadu do/cez inverziu tým, že zdvihne boky nad hlavu a ramená a zaoblí 
chrbát (zbalená pozícia) tak, ževytvorí pohyb podobný kotúľajúcej sa lopte po podlahe.  

10. Ball - X  
Pozice tela (väčšinou počas tossu), kedy sa top zo zbalenej pozície rozbalí do pozície straddle/X s rukami a nohami, alebo iba 
nohami, od seba.  

11. BarrelRoll- Viz „Log Roll“.  

12. Base  
Osoba, která je svojou váhou v priamom kontakte so súťažným povrchom, a ktorá poskytuje podporu inej osobe. Osoba, ktorá 
drží, dvíha alebo vyhadzuje topa v/do stuntu. (Viz tiež: „New Base“ = Nový base a „Original Base“ = Pôvodný Base). Ak je pod 
topovým chodidlom iba jedna osoba, táto osoba je považovaná za base, nezávisle na úchope rúk.  

13. BasketToss 
Toss, který zahrňuje dvoch nebo troch basov a spottera, pričom dvaja basovia použijú svoje ruky k tomu, aby sa vzájomne 
chytili za zápästia. 

14. Block = Blok (odraz z ramien) 
Akrobatický termín odkazujúci na zvýšenie výšky spôsobené použitím sily ruky(rúk) a hornej časti tela k odrazu od súťažného 
povrchu počas akrobatického prvku.  

15. BlockCartwheel = Premet stranou s blokom 
Na okamžitý vzdušný premet stranou vytvorený tak, že akrobat počas prevádzania prvku odrazí pažami od súťažného povrchu. 

16. Brace 
Fyzické spojenie, ktorým jeden top pomáha druhému topovi poskytnúť stabilitu. Vlasy a/alebo uniforma topa nie sú vhodnou ani 
povolenou časťou tela k podpore pyramídy či pyramídového prechodu.  

17. BracedFlip = Držaný flip 
Stunt, pri ktorom top vykoná rotáciu bokov cez hlavu, zároveň ostáva v neustálom fyzickom kontakte s ďalším topom. (topmi). 

18. Bracer 
Osoba v priamom kontakte s topom, ktorá mu pomáha zaistiť stabilitu. Ide o inú osobu než je base a spotter.  
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19. Cartwheel = Premet stranou (hviezda) 
Nevzdušný akrobatický prvok, pri ktorom atlét opieraváhu svojho tela svojimi pažami (pažou) na súťažný povrch a zároveň 
telom rotuje bokom cez inverziu a postupne dopadá na súťažný povrch jednou nohou za druhou.  

20. Catcher = Chytač  
Osoba(y) odpovedná za bezpečné pristátie/dopad topa počas stuntu / zostupu / tossu / nadhodu. Všetci chytači:                      
Musia byť sústredení a nesmú byť zapojení do inej časti choreografie.                                                                                             
Musí byť vo fyzickom kontakte s topom pri chytaní.                                                                                                                       
Musí byť na súťažnom povrchu v momente započatia predvádzaného prvku. 

21. Chair 
Stunt v úrovni prep, pri ktorom base(ovia) držia jednou rukou členok topa a druhú má na jeho sedacích svaloch. Držaná noha 
musí byť vo vertikálnej pozícii pod topovým trupom.  

22. CoedStyleToss = Coedový výhod 
Jeden base chytí topa za pás a vyhodí ho z úrovne zeme.  

23. Cradle = Kolíska 
Zostup, pri ktorom je top chytaný v pozícii kolísky.  

24. CradlePosition = Pozícia kolísky 
Base(ové) držia topa tak, že pažami podopierajú jeho chrbát a nohy. Top musí dopadnúť do V / pike / hollow pozície (tvárou 
hore, nohy vystreté, znožmo) pod úrovňou prep.  

25. Cupie 
Stunt, v ktorom je top vo vzpriamenej pozícii (stojaci) a má obe chodidláspolu v rukách basa(ov). Tiežnazývaná “Awesome”.  

26. Dismount = Zostup  
Zakončujúci pohyb z stuntu alebo pyramídy do kolísky alebo na súťažný povrch. 
Prvok je považovaný za zostup iba vtedy, ak je uvolnený do kolísky alebo uvoľnený a asistovaný na súťažný povrch. Pohyb z 
kolísky na zem nie je považovaný za zostup. Prvok prevedený z kolísky na zem sa riadi pravidlami pre stunty ( twistovanie, 
prechody, atď.)  

27. Dive Roll = Kotúľ letmo 
Vzdušný akrobatický prvok s kotúľom vpred, pri ktorom chodidlá opustia zem skôr ako ruky na zem dopadnú. 

28. Double - Leg Stunt = Dvojnohý stuntViz „Stunt“.  

29. DoubleCartwheel = Dvojitý premet stranou 
Inverzný stunt s dvojicou premetov stranou prevádzaných súčasne, ktoré sú v spojení ruka+členok alebo paža + stehno. 

30. DownwardInversion = Zostupná inverzia  
Stunt alebo pyramída, kde sa ťažisko topa v inverzii presúva smerom dolu k súťažnému povrchu. 

31. Drop = Pokles (dopad) 
Pokles na koleno, stehno, sedacie svaly, prednú či zadnú časť tela alebo do rozštepu / predná šnúra na súťažný povrch zo 
vzdušnej pozície alebo  z inverzie, bez predchádzajúceho prenesenia väčšiny váhy na ruky/chodidlá, čo by zmiernilo dopad 
poklesu.  

32. ExtendedArm Level = Úroveň predĺženýchpaží 
Najvyšší bod paže(í) base (nie spottera), stojaceho vzpriamene a s pažou(ami) naplno natiahnutými do vzpaženia nad hlavou. 
Natiahnuté paže však nutne neznamenajú ‚predĺžený stunt‘ . Viz „ExtendedStunt“ pre ďalšie ujasnenie.  

33. ExtendedPosition = Predĺžená pozície  
Top vo vzpriamenej pozícii, podoprený basom(ami) s plne natiahnutými pažami. Natiahnuté paže neznamenajú nutne 
„predĺžený stunt“. Viz „ExtendedStunt“ pre ďalšie ujasnenie. 

34. ExtendedStunt = Prodloužený stunt 
Ak je celé vzpriamené telo topa predĺžené nad basom/ basmi. 
Príklady predĺžených stuntov: Extension, predĺžená liberty, predĺžená cupie. 
Príklady stuntov, ktoré sa nepovažujú za predĺžené: Chair, torch, flatback, arm-n-arm a straddle lift. (V týchto stuntoch síce má 
base(ovia) napnutú pažu(e) nad hlavou, ale NIE SÚ považované za predĺžené stunty, pretože výška tela topa je podobná stuntu 
vo výške prep/ramien. 

35. ExtensionPrep 
Viz „Prep“. 
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36. FlatBack 
Stunt, v ktorom top leží vo vodorovnej pozícii tvárou hore a väčšinou je podoprený dvomi alebo viacerými basemi. 

37. Flip (Stunt) 
Stuntový prvok obsahujúcí rotáciu bokov cez hlavu bez kontaktu so súťažným povrchom alebo basemi vo chvíli, kedy telo 
prechádza inverziou.  

38. Flip (Akrobacie) 
Akrobatický prvok obsahujúcí rotáciu bokov cez hlavu bez kontaktu so súťažným povrchom vo chvíli, kedy telo prechádza 
inverziou.  

39. FlippingToss = Flipujúcí tossToss, v kterém top rotuje cez inverziu.  

40. FloorStunt 
Base ležiaci na chrbte na súťažnom povrchu s natiahnutými pažami. Jedná sa o stunt vo výške pása.  

41. Flyer 
Viz „Top Person“. 

42. Forward Roll = Kotúľ vpred  
Nevzdušný akrobatický prvok, pri ktorom atlét rotuje dopredu cez inverziu tak, že zodvihne boky nad hlavu a ramená a zaoblí 
chrbát tak, že vytvorí pohyb podobný lopte kotúľajúcej sa po podlahe.  

43. Free – FlippingStunt = Volneflipujúcí stunt 
Stuntový nadhod, pri ktorom top prejde cez inverziu bez fyzického kontaktu s basom, bracerom alebo súťažným povrchom. Toto 
nezahrňuje nadhody začínajúce v inverzii a rotujúce do neinverznej pozície.  

44. FreeReleaseMove = Voľný nadhod 
Nadhod, u ktorého top stráca kontakt so všetkými basemi, bracermi alebo súťažným povrchom.  

45. Front Limber = Stojka do mostu 
Nevzdušný akrobatický prvok, pri ktorom atlét za pomoci odrazu nohami od súťažného povrchu s dlaňami položenými na 
súťažnom povrchu rotuje dopredu cez inverziu do neinverznej pozície tak, že prehupne nohy a boky ponad hlavu a naspäť na 
súťažný povrch dopadne oboma nohami/chodidlami súčasne.  

46. Front Tuck = Salto vpred 
Akrobatický prvok, pri ktorom sa atlét odrazí nahor a urobí flip/salto vpred.  

47. Front Walkover = Premet vpred (pomalý roznožmo) 
Nevzdušný akrobatický prvok, pri ktorom atlét rotuje dopredu cez inverziu do neinverznej pozície tak, že prehupne nohy a boky 
cez hlavu / dlane položené na súťažnom povrchu) a naspäť na súťažný povrch dopadne nohami postupne 

48. Full 
Twistujúca rotácia o 360 stupňov.  

49. Ground Level = Úroveň zeme Byť na súťažnom povrchu. 

50. Half (Stunt) Viz “Prep“.  

51. Hand / ArmConnection = Spojenie ruka/paža 
Fyzický kontakt medzi dvomi alebo viacerými atlétmi pomocou rúk/paží. Rameno nie je považované za legálne spojenie, ak je 
vyžadované spojenie ruka-paža.  

52. Handspring = Flik (rýchly premet) 
Vzdušný akrobatický prvok, ktorý atlét začíná na nohách, skočí dopredu alebo dozadu ( BACKHANDSPRING)  a rotuje cez 
pozíciu  stojky. Potom prenesie váhu na paže, odrazí sa z ramien cez dlane a dopadne naspäť na nohy znožmo, čím dokončí 
rotáciu. 

53. Handstand = Stoj na rukách 
Napriamené telo v inverzii s pažami natiahnutými pri hlave na úrovni uší.  

54. HangingPyramid = Visutá pyramída 
Pyramída, v ktorej je jedna nebo viac osôb vytiahnutá nad súťažný povrch jedným alebo viacerými topmi.  
Táto pyramída by bola považovaná za 2 a 1⁄2 výšky, pretože váha topa je nesená na druhej úrovni. 
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55. Helicopter Toss (“Helicopter“) 
Stunt, kde je top v vodorovnej pozícii vyhodený, rotuje okolo vertikálnej osi (ako vrtuľa helikoptéry) a potom je chytený 
pôvodnými basemi. 

56. Horizontal Axis (pojem preTwistovanie v stuntoch) = Horizontálna os  
Neviditeľná čiara vedená spredu dozadu cez oblasť pupka topa 

57. Initiation / Initiating = Zahájenie 
Začiatok prvku; bod, z ktorého začina.  
Bodom začiatku pre stunt je najnižšia pozícia podrepu, z ktorého začína daný prvok.  

58. Inversion = Inverzia 
Viz „Inverted“, je to inverzná/prevrátená pozícia.  

59. Inverted = Inverzná 
Ak sú ramená atléta nižšie ako jeho pás, alebo aspoň jedno chodidlo je vyššie ako jeho hlava.  

60. Jump = Skok 
Vzdušná pozícia bez rotácie bokov cez hlavu, vytvorená odrazem od súťažného povrchu použitím sily dolných končatín.  

61. Jump Skill = Skoková zručnosť  
Zručnosť obsahujúca zmenu pozície tela počas skoku. (napr. toetouch, pike, atď.).  

62. JumpTurn 
Každá otočka pridaná do skoku. 
Rovný skok s obratom nie je považovaný za skokovú zručnosť v tomto zmysle. 

63. KickDoubleFull (“KickDouble”) = Kickdouble twist 
Prvok, typický v tosse, ktorý obsahuje výkop a 720 stupňovú twistujúcu rotáciu. Štvrť otočka  (90 stupňov) urobená topom počas 
výkopu je obvykle povolená ako začiatok twistu.  

64. KickFull = Kick twist 
Prvok, typický v tosse, ktorý obsahuje výkop a 360 stupňov twistujúcej rotácie. Štvrťotočka (90 stupňov) vykonaná topom počas 
výkopu je obvyklá a povolená na začatie twistu. 

65. Knee (Body) Drop  
Pozri  „Drop“. 

66. Layout = Salto toporné/prehnuté  
Vzdušný akrobatický prvok, ktorý obsahuje rotáciu bokov cez hlavu v natiahnutej "hollow" pozícii tela. 

67. LeapFrog (Second Level LeapFrog viz 98.) 
Stunt, v ktorom top prechádza z jednej skupiny baseov do inej alebo späť k pôvodným basem tak, že prechádza cez natiahnuté 
paže nad trupom jedného base. Top zostáva vzpriamený a počas prechodu udržuje nepretržitý kontakt so spomínaným 
bracerom.  
Fyzický kontakt medzi dvomi a viac atlétmi pomocou nohy/chodidla. Každé spojenie medzi ---- a špičkou nohy je považované za 
legálne, ak je povolené spojenie noha/chodidlo. 

69. Liberty  
Stunt, v ktorom base(ové) drží jedno chodidlo topa, zatiaľ čo druhá noha topa je pokrčená a jej chodidlo je umiestné vedľa 
kolena stojnej nohy. 

70. Load - In  
Pozícia V Stunte, pri ktorej má top aspoň jedno chodidlo v rukách base(ov). Ruky base(ov) sú v úrovni pása.  

71. Log Roll = BarrelRoll 
Nadhod, pri ktorom sa telo pootočí aspoň o 360 stupňov a pritom zostáva rovnobežné so súťažným povrchom. 
Asistovaný Log Roll rovnaký prvok s asistenciou dodatočného base, ktorý udržuje kontakt počas prechodu. 

72. Mount = Vzestup Viz „Stunt“.  

73. Multi – Based Stunt 
Stunt s dvomi alebo viacerými basemi, nepočítajúc spottera. 

74. New Base(s) = Nový base 
Baseov, ktorí predtým neboli v priamom kontakte s topom v danom stunte. 
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75. Non – Inverted Position = Neinverzní pozice 
Pozícia tela splňujúca ktorúkoľvek z nasledujúcich podmienok: 
1. Ramená topa sú v úrovni jeho pásu alebo vyššie. 
2. Ramená topa sú nižšie ako jeho pás a obe chodidlá sú nižšie ako jeho hlava. 

76. Nugget 
Pozícia tela, kedy je atlét na súťažnom povrchu v zbalenej pozícii na rukách a kolenách. 
Ak atlét v tejto pozícii podopiera topa, je to považované za stunt v úrovni pása. 

77. Onodi 
Akrobatický prvok začínajúci ako flik vzad, po odraze atlét vykoná 1⁄2 twistu s dopadom na ruky a dokončí prvok ako flik vpred s 
vykročením. 

78. Original Base(s) = Pôvodný base 
Base, ktorý je v kontakte s topom počas začatia prvku / stuntu 

79. Pancake 
Stunt so zostupnou inverziou, pri ktorom obe nohy/chodidlá topa zostávajú v úchope bas(ov), zatiaľ čo top sa rotáciou vpred 
sklopí/zbalí do pozície pike a dopadá do chytenia na chrbte. 

80. PaperDolls 
Vzájomne spojené jednej stunty. Tieto stunty môžu, ale nemusia byť predĺžené. 

81. Pike = Pozícia schylmo 
Telo ohnuté v bokoch dopredu s natiahnutými nohami a znožmo. 

82. Platform Position = Platforma 
Jednonohý stunt, v ktorom top drží voľnú nohu natiahnutú vedľa stojnej/držanej nohy. Tiež známe ako “dangle” alebo 
“targetpozícia”. 

83. Power Press  
Prvok, pri ktorom basové znesú topa z predĺženej pozície na úroveň prep alebo nižšie a okamžite ho vrátia do predĺženej 
pozície. 

84. Prep(Stunt) 
Dvojnohý multi-based stunt, pri ktorom je top držaný v úrovni ramien basemi vo vzpriamenej pozícii.  

85. Prep Level = Úroveň prep 
Najnižšie spojenie medzi basem(y) a topom je nad úrovňou pásu a pod predĺženou úrovňou (napr. prep, hitch v úrovni ramien, 
sed na ramenách atď.). 
Stunt môže byť tiež považovaný za úroveň prep v prípade, keď sú paže base natiahnuté nad hlavou, ale nejedná sa o predĺžený 
stunt, pretože výška tela topa je podobná stuntu v úrovni ramien / prep (napr. flatback, straddle lift, chair, t-lift atď. ). 

Ujasnenie: Stunt označujeme „pod úrovňou prep“ v prípade, keď je aspoň jedno chodidlo topa v úrovni pásu, čo určuje 
výška/pozícia base. (Výnimka: Chair, t-lift a sed na ramenách sú stunty v úrovni prep). 

86. Primary Support = Základná podpora podopierajúca väčšinu váhy topa. 

87. Prone Position 
Pozícia rovného tela, tvárou dole. 

88. Prop = Rekvizita 
Predmet, s ktorým môže byť manipulované. Vlajky, bannery, cedule, pomy, magafóny a kusy látky sú jediné povolené rekvizity. 
Každá časť uniformy zámerne odstránená z tela a použitá pre vizuálny efekt bude považovaná za rekvizitu. 

89. Punch Viz „Rebound“. 

90. Punch Front  - Viz “Front Tuck”. 

91. Pyramid = Pyramída 
Dva alebo viac spojených stuntov 

92. Rebound = Odskok 
Vzdušná pozícia bez rotácie bokov cez hlavu vytvorená použitím sily chodidiel a spodnej časti tela k odrazu od súťažného 
povrchu, typicky predvedená na konci alebo začiatku akrobatického prvku.  
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93. Release Move = Nadhod (uvoľnenie) 
Keď top stratí kontakt so všetkými osobami na súťažnom povrchu. Pozri „FreeReleaseMove“. 

94. Rewind 
Voľne flipujúci nadhod z úrovne zeme používaný ako vzostup do stuntu. 

95. Round Off = Rondát 
Podobný prvok ako premet bokom, atlét ale dopadá na zem znožmo na obe nohy (miesto po jednej nohe), otočený do smeru, 
z ktorého prišiel. 

96. RunningTumbling = Akrobácia z behu 
Akrobacia obsahujúca krok vpred alebo premetový poskok slúžiaci na získanie momentu ako nástupu do akrobatického prvku 

97. Second Level = Druhá úroveň / poschodie 
Akákoľvek osoba držaná nad súťažným povrchom jedným alebo viacerými basemi. 

98. Second Level Leap Frog (Leap Frog pozri 67.) 
To isté ako “LeapFrog”, ale top je počas prechodu z jednej skupinky baseov do inej (alebo do tej istej) držaný bracerom miesto 
basem. 

99. Series Front and/or Back Handsprings = Séria flikov (vpred a/alebo vzad)                                                                        
Dva alebo viac flikov vpred alebo vzad vykonaných atlétom bezprostredne za sebou 

100. Shoulder Level = Úroveň ramien 
Stunt, v ktorom je spojenie topa a base(ov) vo výške ramien base(ov). 

101. Shoulder Sit = Sed na ramenách 
Stunt, v ktorom top sedí na ramene base(ov). Ide o stunt v úrovni prep. 

102. Shoulder Stand = Stoj na ramenách                                                                                                                                 
Stunt, v ktorom atlét stojí na ramene base(ov). 

103. Show and Go 
Prechodový stunt, ktorý prechádza cez predĺženú úroveň a vráti sa do nepredĺženého stuntu. 

104. Shushunova 
Skok s natiahnutými nohami v pozícii rozkročného (toetouch) sedu dopadnutý na súťažný povrch vo vzpore ležmo/kľuku. 

105. Single - Based Double Cupie 
Stunt, v ktorom jeden base podopiera dva topy, pričom obe chodidlá každého z nich držia v inej ruke/dlani. Pozri. „Cupia“.  

106. Single - Based Stunt 
Stunt využívajúci podporu jediného base. 

107. Single - Leg Stunt 
Pozri „Stunt“. 

108. Split Catch 
Stunt, kde je top vo vzpriamenej pozícii s kolenami dopredu. Base(ovia) držia topa za obe vnútorné stehná a top má typicky 
ruky v pozícii horného V, čím tvorí svojím telom písmeno X. 

109. Sponge Toss 
Stunt podobný basketbalu, v ktorom je top vyhodený z load-in pozície. Pred výhodom má top obe chodidlá v rukách baseov.  

110. Spotter 
Osoba, ktorej základná povinnosť je predísť zraneniam tým, že počas vykonávania stuntu, pyramídy alebo tossu chráni oblasť 
hlavy, krku, chrbta a ramien topa. Všetci spotteri musia byť vycvičení v správnych technikách spotterovania. Spotter: 
- Musí stáť na strane alebo zozadu stuntu, pyramídy alebo tossu. 
- Musí byť v priamom kontakte so súťažným povrchom. 
- Musí sa sústrediť na vykonávaný prvok. 
- Musí byť schopný sa dotknúť base stuntu, ktorý spotteruje, ale nemusí byť v priamom fyzickom kontakte s týmto stuntom. 
- Nesmie stáť svojím trupom pod stuntom. 
- Môže držať zápästie base, iné časti paží base, nohy / členky topa (ov) alebo sa nemusí stuntu dotýkať vôbec. 
- Nesmie mať obe ruky pod chodidlom topa alebo pod rukami baseov. 
- Nesmie byť považovaný za base a požadovaného spottera zároveň. Ak je pod topovým chodidlom iba jedna osoba, nehľadiac      
na umiestnenie rúk, je táto osoba považovaná za base. 
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Príklad: V dvojnohom stunte base držiaci jednu nohu nesmie byť považovaný za povinného spottera (nazáleží na úchope). 
Poznámka: Pokiaľ je ruka spottera pod topovým chodidlom, musí to byť jeho predná ruka. Zadná ruka spottera MUSÍ byť 
umiestnená zozadu na členku / nie z topa alebo a zadnej strane zápästia base. 

111. Standing Tumbling = Akrobacia z miesta 
Akrobatický prvok (rad prvkov) vykonávaný zo stoja bez akéhokoľvek pohybu vpred. Ľubovoľný počet krokov vzad pred 
vykonaním akrobatického prvku(ov) je stále definovaný ako akrobacia z miesta. 

112. Step Out = Vykročenie 
Akrobatický prvok, ktorý namiesto znožmo dopadá postupne po jednej nohe. 

113. Straight Cradle = Rovná kolíska 
Nadhod / zostupne stuntu do chytenia v pozícii kolísky, pri ktorom top drží rovno pozíciu tela a nevykonáva pritom žiadnu 
zručnosť (napr. obrat, výkop, twist, prettygirl atd.). 

114. Straight Ride = Rovné vyhadzovanie 
Pozícia tela topa vykonávajúceho toss alebo zostupne obsahujúce žiadny trik vo vzduchu. Je to napriamená pozícia, ktorá učí 
topa sa vytiahnuť a dosiahnuť maximálnu výšku vyhadzovania. 

115. Stunt 
Akýkoľvek prvok, v ktorom je top držaný nad súťažným povrchom jednou alebo viacerými osobami. 
Stunt je definovaný ako „jednonohý“ alebo „dvojnohý“ podľa toho, koľko chodidiel topa je podopierané basom. Ak nie je top 
držaný za žiadne chodidlo, bude stunt považovaný za dvojnohý. 
Výnimka: Chair je považovaná za dvojnohý stunt. 
* One-armstunt= Stunt na jednej ruke. 

116. Suspended Roll = Držaný kotúľ 
Stunt, pri ktorom top vykoná rotáciu bokov cez hlavu, zatiaľ čo zostáva rukou / zápästím v spojení s rukou / zápästím base na 
súťažnom povrchu. Base(ovia) budú mať počas rotácie tohto prvku natiahnuté ruky. Rotácia topa je obmedzená na smer vpred 
alebo vzad. 

117. Suspended Forward Roll = Držaný kotúľ vpred  
Držaný kotúľ, ktorý rotuje vpred. Pozri „Suspended Roll“. 

118. Suspended Backward Roll = Držaný kotúľ vzad  
Držaný kotúľ, ktorý rotuje vzad. Pozri „Suspended Roll“. 

119. T - Lift  
Stunt, kde je top s pažami v pozícii T držaný po stranách dvoma basemi za ruky a pod pažami. Top je po celú dobu stuntu v 
neinverznej, zvislej pozícii. 

120. TensionRoll / Drop  
Pyramída / stunt, kde sa base(ovia) a top(ovia) spoločne nakláňajú dopredu tak dlho, pokiaľ top(ovia) bez asistencie neopustia 
base. Top(ovia) a/alebo base(ovia) potom po prerušení vzájomného kontaktu typicky prevedú kotúľ vpred. 

121. Three Quarter (3⁄4) Front Flip (stunt) 
Rotácia bokov cez hlavu smerom vpred, pri ktorej je top nadhodený/uvoľnený zo vzpriamenej pozície do pozície kolísky.  

122. ThreeQuarter (3⁄4) Front Flip (akrobacia) 
Rotácia bokov cez hlavu z vzpriamenej pozície smerom vpred, dopadnutej do sedu na zemi, pričom ruky a/alebo nohy dopadnú 
prvé. 

123. Tic – Tock 
Stunt držaný v statickej pozícii na jednej nohe, base(ovia) podrepnú a pri opätovnom zdvíhaní nadhodia/uvoľnia topa, ktorý 
prenesie váhu na druhú nohu a dopadne v statickej pozícii na opačnej nohe. 

124. Toe / Leg Pitch 
Prvok s jedným alebo viacerými basmi, v ktorom base(ové) vyhadzujú topa hore, väčšinou za použitia jedného chodidla alebo 
nohy topa tak, aby zvýšili výšku topa. 

125. Torso = Trup                  
Oblasť stredu tela atléta. 

126. Toss 
Vzdušný stunt, pri ktorom base(ovia) vykonajú vyhadzovanie od úrovne pása, aby zvýšili výšku topa. Top stráca kontakt s 
basemi, bracermi a/alebo inými topmi. Top sa v okamihu začatia vyhodenia nedotýka súťažného povrchu (napr. baskettoss 
alebo spongetoss). 
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Poznámka: Vyhodenie do hands (rúk), do predĺžených stuntov a do chair NIE SÚ zahrnuté v tejto kateórii. (Pozri 
„ReleaseMoves“). 

127. Top Person = Top 
Atlét(i), ktorý je držaný nad súťažným povrchom v stunte, pyramíde alebo tosse. 

128. Tower Pyramid 
Stunt stojaci na stunte v úrovni pása. 

129. Transitional Pyramid = Prechodová pyramída 
Top, ktorý sa v pyramíde pohybuje z jednej pozície do inej. Prechod môže obsahovať výmenu basov za podmienky, že aspoň 
jeden atlét v úrovni prep alebo nižšie udržuje stály kontakt s topom. 

130. Transitional Stunt = Prechodový stunt 
Top alebo topovia presúvajúci sa z jednej pozície stuntu do inej, čím menia usporiadanie počiatočného stuntu. Na určenie 
začiatku prechodu je vždy potrebné použiť bod začatia. Koniec prechodu je definovaný ako nový bod začatia, zastavenia 
pohybu a/alebo kontakt topa so súťažným povrchom. 

131. Traveling Toss = Cestujúci toss 
Toss, ktorý vyžaduje zámerné posunutie baseov alebo chytačov istým smerom, aby chytili topa. (Toto nezahŕňa štvrť alebo 
poltočenie baseov pri tossoch ako napr. kick twist). 

132. Tuck Position = Pozícia skrčmo 
Pozícia, v ktorej je telo ohnuté v páse/bokoch a kolená sú pritiahnuté k trupu. 

133. Tumbling = Akrobácia 
Akýkoľvek prvok s rotáciou bokov cez hlavu, ktorý nie je držaný žiadnym baseom a začína a končí na súťažnom povrchu. 

134. Twist  
Atlét rotujúci okolo vertikálnej osi tela (vertikálna os = os od hlavy po chodidlo). 

135. Twisting Stunt = Twistující stunt 
Akýkoľvek twistujúci prechod zahŕňajúci topa a base. 
Stupeň otočky je obvykle určený podľa celkovej nepretržitej rotácie topových bokov vzhľadom na súťažný povrch. Twist bude 
meraný ako vertikálne (hlava až chodidlá), tak horizontálne osi (skrz pupok v nevzpriamenej pozícii). Súčasná rotácia okolo 
vertikálne a horizontálne osi by mala byť pri určovaní twistujúcej rotácie posudzovaná zvlášť, nie kumulatívne. Podrepom 
baseov a/alebo zmenou smeru twistu začína nový prechod. 

136. Twisting Toss = Twistujúci toss 
Toss, v ktorom atlét rotuje okolo vertikálnej osi svojho tela. 

137. Twisting Tumbling = Twistujúca akrobacia 
Je akýkoľvek druh akrobacie s rotáciou bokov cez hlavu, pričom atlét rotuje aj okolo vertikálnej osi svojho tela. 

138. Two – High Pyramid = Pyramída vysoká 2 výšky 
Pyramída, kde sú všetci topovia primárne podoprení basem(i), ktorý je svojou váhou v priamom kontakte so súťažným 
povrchom. Kedykoľvek je top nahodený/uvoľnený svojim baseom(i) v „pyramídovom nadhode“, nehľadiac na výšku tohto 
nadhodu bude na topa pozerané ako na presahujúcu výšku 2 osôb. Toto označenie sa nevzťahuje na aktuálnu výšku topa, ale 
na poradové číslo úrovne/poschodia, s ktorým sú v spojení. 

139. Two & One Half (2a1⁄2) – High Pyramid = Pyramida vysoká 2a1⁄2 výšky 
Pyramída, v ktorej je top(ové) bez akéhokoľvek kontaktu s basem(y) a jeho primárnu váhu nesie aspoň jeden iný top (nebracer). 
Výška pre pyramídu o 2a1⁄2 výšky sa meria podľa dĺžky tela nasledovne: - Chair, stoj na stehnách a sed na ramenách sú 1a1⁄2 
výšky tela. - Stoj na ramenách sú 2 výšky tela. 

140. Upright = Vzpriamená pozícia  
Pozícia tela topa stojaceho aspoň na jednej nohe držanej basem(i). 

141. V – Sit (“StraddleSit”) 
Pozícia tela topa sediaceho v stunte s natiahnutými nohami paralelne k súťažnému povrchu v tvare písmena V. 

142. Vertical Axis (Twistovanie v stuntoch alebo v akrobacii) = Vertikálna os                                                                  
Neviditeľná čiara vedúca od hlavy k špičkám cez telo akrobata alebo topa. 

143. Waist Level = Úroveň pásu  
Stunt, pri ktorom je najnižšie spojenie topa a base(ov) nad úrovňou zeme a pod úrovňou prep, a/alebo aspoň jedno chodidlo 
topa je pod úrovňou prep, čo určuje výška/pozícia base.Príklady stuntov, ktoré sú považované za úroveň pása: Stunty, v ktorých 
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sú baseové v pozícii na všetkých štyroch alebo nugget. Chair a sed na ramenách sú považované za úroveň prep, vzhľadom na 
miesto kontaktu s basem(y), a nie sú považované za stunty v úrovni pásu. 

144. Walkover = Premet (pomalý roznožmo) 
Nevzdušný akrobatický prvok obsahujúci rotáciu bokov cez hlavu, v ktorom osoba rotuje dopredu/dozadu (obvykle vykonávaný 
s nohami v pozícii šnúry) s podporou jednej alebo oboch rúk. 

145. Whip = Tempo salto 
Netwistujúci vzdušný akrobatický prvok pohybujúci sa vzad, v ktorom atlétove chodidlá rotujú cez jeho hlavu a telo, zatiaľ čo telo 
zostáva v natiahnutej pozícii s miernym prehnutím hornej časti chrbta. Whip vyzerá ako flik vzad bez kontaktu rúk so zemou.  

146. X – Out 
Akrobatický prvok alebo toss, pri ktorom atlét vykoná flip a počas tejto rotácie roztiahne paže a nohy do pozície X. 
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VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNIÉ PRAVIDLÁ A PODMIENKY 
ZOSTAVY  

1. Všetci športovci musia byť počas všetkých oficiálnych akcií pod dozorom kvalifikovanej osoby/trénera. 
 

2. Tréneri musia vyžadovať zvládnutie prvkov pred postupom k vyššej obtiažnosti. Tréneri musia priradenie do 
správneho Levelu zohľadňovať zručností jedinca, skupiny a tímu. 
 

3. Všetky tímy, kluby, tréneri a vedúci musia mať pohotovostný plán pre prípad zranenia. 
 

4. Športovci a tréneri nesmú byť počas tréningu alebo vystúpení pod vplyvom alkoholu, omamných látok, výkonov 
ovplyvňujúcich látok alebo „podpultových“ liekov, ktoré by mohli ohroziť bezpečné vykonanie zostavy alebo jej dohľad. 
 

5. Športovci musia vždy trénovať a vystupovať na vhodnom povrchu. Technické prvky (stunty, pyramídy, tossy, 
akrobacie) nesmú byť vykonávané na betóne, asfalte, mokrom alebo nerovnom povrchu alebo na povrchu s 
prekážkami. 
 

6. Počas súťaže nesmie byť použitá obuv s mäkkou podrážkou. Tanečná, gymnastická (alebo podobná) obuv je 
zakázaná (neplatí pre divíziu Performance Cheer). Topánky musia mať pevnú podrážku. 
 

7. Akékoľvek šperky sú zakázané, vrátane (ale nielen) náušníc v ušiach, nose, jazyku, pupku a na tvári, čírych 
umelohmotných šperkov, náramkov, retiazok a pinov / brošní na uniformách a pod. Šperky musia byť odstránené, 
nestačí ich len prelepiť.  
Výnimka: Lekárske identifikačné značky/náramky. 
Ujasnenie: Kamienky môžu byť pripevnené na uniforme aj na koži. 
 

8. Akýkoľvek aparát, ktorý je použitý na zvýšenie výšky športovcov, je zakázaný. 
Výnimka: spring floor (odpružená podlaha ako súťažný povrch, najmä pre All Star cheer teamy). 
 

9. Vlajky, transparenty, cedule, megafóny a kusy látky sú jediné povolené rekvizity ( neplatí pre kategóriu Performance 
Cheer Individuals Freestyle). Rekvizity s tyčami alebo podobnými podpornými aparátmi nesmú byť použité v spojení 
so žiadnym stuntom alebo akrobaciou. Všetky rekvizity musia byť bezpečne odstránené tak, aby nespôsobili 
škodu/zranenie (napr. odhodenie tvrdej tabule zo stuntu na koberec je zakázané). Každá účelne oddelená časť 
uniformy, použitá na vizuálny efekt, bude od chvíle, kedy je oddelená od tela, považovaná za rekvizitu. 
 

10. Originálne (nezmenené) ortézy, podpery či mäkké dlahy nevyžadujú dodatočné krytie; ak sa však tieto metódy 
upravia od pôvodného stavu (tzn. priamo od výrobcu), musia byť v prípade, že sa dotyčný zúčastňuje akéhokoľvek 
štuntu, pyramídy, akrobacie či tossu, prekryty penovou výstužou s tvarovou pamäťou a uzavretou bunkovou 
štruktúrou (tzv. tvrd. pena) s hrúbkou min. 1,27 cm. Športovec s tvrdou (napr. klasickou alebo aj odľahčenou 
laminátovou) sadrou či chodiacou sadrou/ortézou sa nesmie zúčastňovať žiadneho stuntu, pyramídy, akrobacie či 
tossu. 
 

11. Vzhľadom na postupnosť Levelov - všetky zručnosti povolené pre daný Level zahŕňajú všetky zručnosti povolené v 
predchádzajúcom Leveli. 
 

12. Použití spotteri pre všetky stunty musia byť členovia vlastného tímu a musia byť vycvičení v správnej záchrannej 
technike. 
 

13. Poklesy (dopady) na zem zo skoku, stuntu alebo inverzie, vrátane (ale nielen) dopadov na kolená, do sedu, na 
prednú či zadnú časť trupu alebo do rozštepu, sú zakázané, pokiaľ nie je väčšina váhy najskôr prenesená na 
ruky/dlane alebo chodidlá, čo zmierni náraz takého dopadu . Shushunova je povolená. Ujasnenie: Vplyvy obsahujúce 
akýkoľvek kontakt so zemou s prenesením váhy na ruky/dlane a chodidlá nie sú v priamom rozpore s týmto 
pravidlom. 

14. V okamihu začatia zostavy musia mať športovci aspoň jedno chodidlo, ruku alebo časti tela (okrem vlasov) na 
súťažnom povrchu.Výnimka: Športovci smú mať chodidlá v rukách (dlaniach) base, ak ruky base spočívajú na 
súťažnom povrchu. 
 

15. Súťažiaci, ktorí začínajú zostavu, sa počas celej zostavy nesmú meniť. Súťažiaci nesmie byť v priebehu zostavy 
nahradený iným súťažiacim. 
 

16. Športovec nesmie mať počas tréningu a/alebo vystúpení v ústach žuvačku, cukrík, pastilku proti kašľu ani žiadne 
ďalšie také jedlé či nejedlé predmety, ktoré by mohli spôsobiť dusenie. 
 

17. Na účely podpory pozitívnej atletickej reputácie Cheersportu na globálnej úrovni je atlétom odporúčané súťažiť v 
takom oblečení, ktoré zámerne neodhaľuje brucho/ strednú časť tela stojaceho športovca 
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LEVEL 0 (BEGINNER)  
 
LEVEL 0 – AKROBACIA  

1. Každá jedna akrobacia musí začínať a končiť na súťažnom povrchu. 
Ujasnenie: Akrobat sa môže odraziť z chodidiel do stuntového prechodu. 
Výnimka: Odskok do prone pozície (1⁄2 twistu na brucho) v stunte je v Leveli 0 povolený. 
 

2. Akrobacia cez, pod alebo cez stunt, jednotlivca či rekvizitu je zakázaná.  
Ujasnenie: Odskok / preskok iného človeka je povolený. 
 

3. Akrobacia pri akomkoľvek kontakte s rekvizitou je zakázaná.  
 

4. Kotúly letmo sú zakázané.  
 

5. Skoky nie sú z pohľadu pravidiel považované za akrobaciu. Pokiaľ je do akrobatickej rady zaradený skok, potom tento 
skok preruší akrobatický rad. 

 

LEVEL 0 - AKROBACIA Z MIESTA / Z BEHU  

A. Prvky musia byť v nepretržitom kontakte so súťažným povrchom. 
Výnimka: Premety bokom a rondáty s bokom sú povolené. 
 

B. Kotúľ Vpred / vzad sú povolené.  
 

C. Premety stranou, rondáty a stoje na rukách sú povolené. 
 

D. Premet Vpred / vzad sú zakázané. 
 

E. Bezprostredne po rondáte nesmie byť naviazaný žiadny ďalší akrobatický prvok. Po rondáte alebo odskoku z rondátu 
je nutné vykonať jasnú a preukázateľnú pauzu, po ktorej môže nasledovať ďalšia akrobacia. 
 

F. Flik Vpred / vzad sú zakázané. 
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LEVEL 0 - STUNTY  

A. Spotteri: 
Spotter je vyžadovaný pre každého topa nad úrovňou zeme.  
Príklad: Stoj na stehnách, groundstunts, kneestunts (napr. knee table top) sú príklady stuntov nad úrovňou zeme.  
Ujasnenie: Spotter môže vo všetkých štuntoch nad úrovňou zeme držať topa za pás. 
 

B. Úrovne stuntov:  
1. Stunty sú povolené v úrovni pása, a to iba za predpokladu, že top je v spojení s osobou, ktorá stojí na zemi a nie je 
zároveň basem alebo spotterom (napr. držanie za pás, spojenie ruka/paža atď.). 
2. Stunty nad úrovňou pása sú zakázané. Stunt sa nesmie dostať nad úroveň pása. 
Ujasnenie: Top sa nesmie dostať nad úroveň pása basea. 

 
C. Twistovacie stunty a prechody sú zakázané.  

Ujasnenie: Odskok do prone pozície (1⁄2 twistu na brucho) v štunte je v Leveli 0 povolený. 

 
D. Počas prechodu musí aspoň jeden base zostať v kontakte s topom.                                                              

Výnimka: Leapfrogs a ich variáce sú v Leveli 0 zakázané 
 

E. Stunty a prechody s voľnou alebo držanou flipujúcou rotáciou sú zakázané. 

 
F. Žiadny stunt, pyramída alebo jednotlivec sa nesmie pohybovať nad alebo pod iným stuntom, pyramídou alebo 

jednotlivcom.  
Ujasnenie 1: To sa týka trupu atléta pohybujúceho sa nad alebo pod trupom iného atléta; nevzťahuje sa na paže 
alebo nohy.  
Ujasnenie 2: Top nesmie prejsť nad alebo pod trupom iného topa bez ohľadu na to, či je stunt alebo pyramída 
oddelená alebo nie.  
Príklad: Load-in prechádzajúci pod iným stuntom je zakázaný. 
Výnimka: Jednotlivec môže preskočiť iného jednotlivca. 
 

G. Single-based split catch je zakázaný. 

 
H. Single-base stunty s viacerými topmi sú zakázané. 

I. Stuntové nadhody: 

Nadhody sú zakázané. 

Ujasnenie 1: Helicopters sú zakázané.  

Ujasnenie 2: Barrelroll je zakázaný  

 
J. Stuntové inverzie: 

Inverzie sú zakázané.  
Ujasnenie: Všetci atléti v inverzii musia byť v kontakte so súťažným povrchom (pozri L0 Akrobacie). 

Príklad: Opretý stoj na rukách na súťažnom povrchu nie je považovaný za stunt a je teda povolenou inverziou. 

 
K. Baseovia nesmú podopierať váhu topa, ak sú v moste alebo v inverzii.                                                              

Ujasnenie: Jednotlivec stojaci na zemi nie je považovaný za topa. 

LEVEL 0 - PYRAMÍDY  

A. Pyramídy podliehajú pravidlám pre L0 Stunty a L0 Zostupy. 

B. Základnú podporu topovi musí poskytovať base.                                                                                             

Ujasnenie: Kedykoľvek počas pyramídového prechodu base(ovia) topa uvoľnia, musí top dopadnúť na súťažný 

povrch, nesmie zostúpiť kolískou a musí sa pritom riadiť pravidlami pre L0 Zostupy. 

C. Žiadny stunt, pyramída alebo jednotlivec sa nesmie pohybovať nad alebo pod iným stuntom, pyramídou alebo 

jednotlivcom.  

Ujasnenie: Top nesmie prejsť nad alebo pod trupom iného topa bez ohľadu na to, či je stunt alebo pyramída oddelená 

alebo nie.  

Príklad: Load-in prechádzajúci pod iným študentom je zakázaný. 
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LEVEL 0 - ZOSTUPY  

Poznámka: Prvok je považovaný za zostup iba vtedy, ak je uvoľnený do kolísky alebo uvoľnený a asistovaný na súťažný 
povrch.  

A. Sú povolené iba rovné zoskoky. 
Ujasnenie 1: Zostupy na súťažný povrch vyžadujú dopomoc pôvodného base a/alebo spottera. 
Ujasnenie 2: Rovné zoskoky zo stuntov v úrovni pásu a nižšie, neobsahujúce ďalšie zručnosť (i), vyžadujú v Leveli 0 
dopomoc. 
Ujasnenie 3: Jednotlivec nesmie dopadnúť na súťažný povrch z výšky v úrovni pása bez dopomoci. 
 

B. Kolísky z úrovne pásu sú zakázané.  
 

C. Twistujúce zostupy (vrátane 1⁄4 twistu) sú zakázané. 
 

D. Žiadny stunt, pyramída, jednotlivec alebo rekvizita sa nesmie pohybovať nad alebo pod zostupom, žiadny zostup 
nesmie byť hodený nad, pod alebo cez stunty, pyramídy, jednotlivca alebo rekvizity.  
 

E. Z prvkov nad úrovňou pása v pyramídach je zakázané zostupovať. 
Ujasnenie: Jednotlivec nesmie dopadnúť na súťažný povrch z výšky nad úrovňou pása bez dopomoci. 
 

F. Zostupy s voľnou alebo držanou flipujúcou rotáciou sú zakázané.  
 

G. Zostupy nesmú zámerne cestovať. 
 

H. Zostupujúci top nesmie byť vo vzájomnom kontakte vo chvíli, keď nie sú v kontakte s basemi. 
 

I. Tension drops/roll akéhokoľvek druhu sú zakázané. 

 

LEVEL 0 - TOSSY  

A. Tossy sú zakázané. 
Ujasnenie 1: To zahŕňa aj spongetoss (známy ako load-in alebo squishtoss).  
Ujasnenie 2: Všetky kolísky z úrovne pása sú zakázané. 
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LEVEL 1 (NOVICE)  
LEVEL 1 - AKROBACIA  

A. Každá akrobacia musí začínať a končiť na súťažnom povrchu. 
Ujasnenie: Akrobat sa môže odraziť z chodidiel do stuntového prechodu. 
Výnimka: Odskok do prone pozície (1⁄2 twistu na brucho) v stunte je v Leveli 1 povolený. 
 

B. Akrobacia cez, pod alebo cez stunt, jednotlivca či rekvizitu je zakázaná.  
Ujasnenie: Odskok / preskok iného človeka je povolený. 
 

C. Akrobacia pri akomkoľvek kontakte s rekvizitou je zakázaná. 
 

D. Kotúly letmo sú zakázané. 
 

E. Skoky nie sú z pohľadu zákonnosti považované za akrobaciu. Pokiaľ je do akrobatickej rady zaradený skok, potom 
tento skok preruší akrobatický rad. 
 

 
LEVEL 1 - AKROBACIA Z MIESTA / Z BEHU  

A. Prvky musia byť v nepretržitom kontakte so súťažným povrchom. 
Výnimka: Premety bokom a rondáty s blokom sú povolené. 
 

B. Kotúl vpred / vzad, premety vpred / vzad a stoj na rukách sú povolené. 
 

C. Premety stranou a rondáty sú povolené.  
 

D. Bezprostredne po rondáte nesmie byť naviazaný žiadny ďalší akrobatický prvok. Po rondáte alebo odskoku 
z rondátu je nutné vykonať jasnú a preukázateľnú pauzu, po ktorej môže nasledovať ďalšia akrobacia. 
 

E. Flik Vpred / vzad sú zakázané. 
 
 

LEVEL 1 - STUNTY  

A. Spotteri: 
1) Spotter je vyžadovaný pre každého topa v úrovni prep a vyššie. 

 Príklad: Za prep level stunts považujeme napr. podoprené šnúry, vertikálne pozície, prepy aj stunty na 
predĺžených rukách, ktoré nie sú vo vzpriamenej pozícii (ako napr. v-sits, predĺžené flatbacks atď.). 
Ujasnenie 1: Prostredný base podopierajúci topa vo v-sit môže byť považovaný za spottera, ak je v pozícii, v 
ktorej môže chrániť hlavu a ramená topa. 
Ujasnenie 2: Ak primárne baseovia podrepnú, kľaknú alebo inak znížia celkovú výšku stuntu, ale majú predĺžené 
paže, stunt je považovaný za predĺžený, teda je zakázaný, nehľadiac na pozíciu zadného/spottera (toto neplatí 
pre floorstunty). 
Výnimka: Sedy na ramenách, t-lifts a stunty s prechodom až 1⁄2 twistu, v ktorých top začína a končí na 
súťažnom povrchu a pri ktorých je nepretržite podoprený iba za pás, nevyžadujú spottera. 

 
2) Spotter je vyžadovaný pre každého topa vo floor stunte.  

Ujasnenie: Vo floor stunte môže spotter držať topa za pás. 
 

B. Úrovne stuntov:  
1) Jednonohé stunty sú povolené iba v úrovni pásu.  

Výnimka 1: Jednonohé stunty v úrovni prep sú povolené, ak je top v spojení ruka/paža + ruka/paža s osobou na 
súťažnom povrchu, pričom táto osoba nesmie byť zároveň baseom alebo spotterom a spojenie s ňou musí byť 
nadviazané pred začatím jednonohého stuntu v úrovni prep. 
Výnimka 2: Výstup do stoja na ramenách je v Level 1 povolený, ak sú obe ruky topa v kontakte s oboma rukami 
base, kým nie sú obe topove chodidlá umiestnené na ramenách base. 
 

2) Dvojnohé stunty sú povolené do úrovne prep. Stunty nad úrovňou prep sú zakázané. Stunt sa nesmie dostať 
nad úroveň prep.  
Ujasnenie: Top sa nesmie dostať nad hlavy baseov. LE
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C. Twistujúce Stunty a prechody sú povolené až do 1⁄4 twistujúcej rotácie topov vzhľadom k súťažnému povrchu. 
Ujasnenie: Twist vykonaný s pridaným otočením base, bezprostredne nadväzujúcim na otočenie topa (bez 
zastavenia), je zakázaný, ak celková rotácia topa presiahne 1⁄4 twistu. Na určenie celkovej rotácie topa budú použité 
jeho boky. Po jasnom a preukázateľnom zastavení topa môžu baseové pokračovať v ďalšej rotácii stuntu. 
Výnimka 1: Odskok do prone pozície v stunte (1⁄2 twistu na brucho) je v Level 1 povolený. 
Výnimka 2: 1⁄2 Wrap around stunty sú v Level 1 povolené. 
Výnimka 3: Až 1⁄2 twistu je povolené, pokiaľ top začína a končí na súťažnom povrchu a je podoprený iba za pas, čo 
nevyžaduje ďalšieho spotera. 
 

D. Počas prechodu musí aspoň jeden base zostať v kontakte s topom. 
Výnimka: Leapfrogs a ich variácií sú v Level 1 zakázané. 
 

E. Stunty a prechody s voľnou alebo držanou flipujúcou rotáciou sú zakázané. 
 

F. Žiadny stunt, pyramída alebo jednotlivec sa nesmie pohybovať nad alebo pod iným stuntom, pyramídou alebo 
jednotlivcom. 
Ujasnenie 1: To sa týka trupu atléta pohybujúceho sa nad alebo pod trupom iného atléta; nevzťahuje sa na paže 
alebo nohy.  
Ujasnenie 2: Top nesmie prejsť nad alebo pod trupom iného topa bez ohľadu na to, či je stunt alebo pyramída 
oddelená alebo nie.  
Príklad: Sed na ramenách prechádzajúci pod prepom je zakázaný. 
Výnimka: Jednotlivec smie preskočiť iného jednotlivca. 
 

G. Single-basedsplitcatch je zakázaaný. 
 

H. Single-basedstunty s viacerými  topmi sú zakázané. 
 

I. Stuntové nadhody: 
 
1) Akékoľvek iné nadhody ako tie povolené v sekcii L1 Zostupy sú zakázané.  
2) Nadhody nesmú dopadnúť do pozície prone alebo do inverzie.  
3) Nadhody sa musia vrátiť k pôvodným basom. 

Ujasnenie: Jednotlivec nesmie dopadnúť na súťažný povrch bez dopomoci. 
4) Helicopters sú zakázané.  
5) Barrelroll s 1 twistom je zakázaný. 
6) Nadhody nesmú zámerne cestovať. 
7) Nadhody nad, pod alebo cez iné stunty, pyramídy či jednotlivcov sú zakázané. 

 
J. Stuntové inverzie: 

Inverzie sú zakázané.  
Ujasnenie: Všetci atléti v inverzii musia byť v kontakte so súťažným povrchom (pozri L1 Akrobacia). 
Príklad: Opretý stoj na rukách na súťažnom povrchu nie je považovaný za stunt a je teda povolenou inverziou. 
 

K. Baseovia nesmú podopierať váhu topa, ak sú v moste alebo v inverzii.                                                                                  
Ujasnenie: Jednotlivec stojaci na zemi nie je považovaný za topa. 
 

LEVEL 1 – PYRAMÍDY 

A. Pyramídy podliehajú pravidlám pre L1 Stunty a L1 Zostupy a sú povolené do výšky 2. 
Poznámka: Single-based / asistovené single-based PREDĹŽENÉ stunty sú v divíziách Youth a mladších zakázané. 
 

B. Základnú podporu topovi musí poskytovať base. 
Ujasnenie: Kedykoľvek počas pyramídového prechodu base(ovia) topa uvoľní, musí top dopadnúť do kolísky alebo na 
súťažný povrch, nesmie byť v kontakte s bracerom nad úrovňou prep a musí sa pritom riadiť pravidlami pre L1 
Zostupy. 
 

C. Dvojnohé stunty:  
1) Predĺžené dvojnohé stunty musia byť držané topom v úrovni prep alebo nižšie - spojenie ruka/paža, za 

nasledujúcich podmienok: 
a) Spojenie musí byť naviazané pred začatím dvojnohého predĺženého stuntu. 
b) Obe chodidlá bracerov v úrovni prep musia byť v rukách baseov. 

Výnimka: Toto pravidlo neplatí pre sedy na ramenách, flatbacks, straddle lifts alebo stoje na ramenách. 
2) Predĺžený dvojnohý stunt nesmie byť spojený s inými predĺženými stuntami. 
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D. Jednonohé stunty: 
1) Jednonohé stunty v úrovni prep musia byť držané aspoň jednou osobou v úrovni prep alebo nižšie spojením 

ruka/paža, za nasledujúcich podmienok: 
a) Toto spojenie musí byť naviazané pred zahájením jednonohého stuntu v úrovni prep. 
b) Obe chodidlá bracerov v úrovni prep musia byť v rukách baseov. 

Výnimka: Toto pravidlo neplatí pre sedy na ramenách, flat backs, straddle lifts alebo stoje na ramenách. 
2) Predĺžené jednonohé stunty sú zakázané. 

 
E. Žiadny stunt, pyramída alebo jednotlivec sa nesmie pohybovať nad alebo pod iným stuntom, pyramídou alebo 

jednotlivcom.                                                                                                                                                       
Ujasnenie: Top nesmie prejsť nad alebo pod trupom iného topa bez ohľadu na to, či je stunt alebo pyramída oddelená 
alebo nie.  
Príklad: Sed na ramenách prechádzajúci pod prepom je zakázaný. 
 

LEVEL 1 - ZOSTUPY  

Poznámka: Prvok je považovaný za zostup iba vtedy, ak je uvoľnený do kolísky alebo uvoľnený a asistovaný na súťažný 
povrch.  

A. Kolísky single-based stuntov vyžadujú spottera, ktorý aspoň jednou rukou/pažou podopiera oblasť medzi pásom a 
ramenami, aby počas kolísky chránil hlavu a ramená topa. 

B. Kolísky z multi-based stuntov vyžadujú dvoch chytačocv a spottera, ktorý aspoň jednou rukou/pažou podopiera 
oblasť medzi pásom a ramenami, aby počas kolísky chránil hlavu a ramená topa.                                            
Ujasnenie 1: Kolísky zo sponge, load-in, squish sú považované za tossy a sú v Levele 1 zakázané. 
Ujasnenie 2: Všetky kolísky z úrovne pása sú zakázané. 

C. Zostupy sa musia vrátiť k pôvodnému baseovi(om). 
Výnimka 1: Zostupy na súťažný povrch vyžadujú dopomoc pôvodného base a/alebo spottera. 
Výnimka 2: Rovné zoskoky zo stuntov z úrovne pása a nižšie, neobsahujúce ďalšiu zručnosť(i), sú jediné povolené 
zostupy na súťažný povrch, ktoré nevyžadujú dopomoc.  
Ujasnenie: Jednotlivec nesmie dopadnúť na súťažný povrch z výšky nad úrovňou pása bez dopomoci. 

D. Sú povolené iba rovné zoskoky a základné rovné kolísky. 

E. Twistujúce zostupy (vrátane 1⁄4 twistu) sú zakázané.  

F. Žiadny stunt, pyramída, jednotlivec alebo rekvizita sa nesmie pohybovať nad alebo pod zostupom, žiadny zostup 
nesmie byť hodený nad, pod alebo cez stunty, pyramídy, jednotlivcov alebo rekvizity. 

G. Zo stuntu nad úrovňou prep v pyramídach je zakázané zostupovať.  

H. Zostupy s voľnou alebo držanou flipujúcou rotáciou sú zakázané. 

I. Zostupy nesmú zámerne cestovať. 

J. Zostupujúci topovia nesmú byť vo vzájomnom kontakte vo chvíli, keď nie sú v kontakte s basemi. 

K. Tension drops/rolls akéhokoľvek druhu sú zakázané.  

 

LEVEL 1 - TOSSY  

A. Tossy sú zakázané. 
Ujasnenie 1: To zahŕňa aj spongetoss (tiež známy ako load-in alebo squishtoss).  
Ujasnenie 2: Všetky kolísky z úrovne pása sú zakázané. 
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LEVEL 2 (INTERMEDIATE)  
LEVEL 2 - AKROBACIA  

A. Každá akrobacia musí začínať a končiť na súťažnom povrchu. 
Ujasnenie: Akrobat sa môže odraziť z chodidiel do stuntového prechodu. 

B. Akrobacia cez, pod alebo cez stunt, jednotlivca či rekvizitu je zakázaná.  
Ujasnenie: Odskok / preskok iného človeka je povolený. 

C. Akrobacia pri akomkoľvek kontakte s rekvizitou je zakázaná. 

D. Kotúly letmo sú povolené. 
Výnimka 1: Kotúly letmo prehnuté sú zakázané.                                                                                                   
Výnimka 2: Kotúly letmo s twistujúcou rotáciou sú zakázané. 

E. Skoky nie sú z pohľadu zákonnosti považované za akrobaciu. Pokiaľ je do akrobatickej rady zaradený skok, potom 
tento skok preruší akrobatický rad. 

F. Bezprostredne po fliku vzad s vykročením nesmú nasledovať twistujúce rotácie. Po dopade musí atlét prinožiť 
nohy k sebe, než vykoná ďalšiu rotáciu. 
Príklad: Flik vzad s vykročením a obratom (1⁄2 twistujúca rotácia vykonaná na jednej nohe) je zakázaný.  

LEVEL 2 - AKROBACIA Z MIESTA  

A. Flipy a arab / šprajcka sú zakázané. 
 

B. Flik vpred / vzad je povolený. Séria flikov vpred / vzad sú zakázané.  
Ujasnenie: Kombinácia [premet vzad + flik vzad] je povolená. 
 

C. Skokové schopnosti v bezprostrednej kombinácii s flikom(mi) sú zakázané.  
Príklad: Kombinácia [toetouch + flik] a [flik + toetouch] sú zakázané. 
 

D. Vzdušné prvky s twistom sú zakázané.  
Výnimka: Rondáty sú povolené.  

LEVEL 2 - AKROBACIA Z BEHU  

A. Flipy a arab / šprajcka sú zakázane.  

B. Séria flikov vpred / vzad sú povolené. 

C. Vzdušné prvky s twistom sú zakázané.  
Výnimka: Rondáty sú povolené.  

LEVEL 2 - STUNTY 

A. Spotteri:  
1) Spotter je vyžadovaný pre každého topa nad úrovňou prep.  
2) Spotter je vyžadovaaný pre každého topa vo floor stunte.  

Ujasnenie: Vo floor stunte môže spotter držať topa za pás.  
 

B. Úrovne stuntu: 
1) Jednonohé stunty sú povolené do úrovne prep. Jednonohý stunt sa nesmie dostať nad úroveň prep. 

Ujasnenie 1: Top v jednonohom stunte sa nesmie dostať nad hlavy basov. 
Ujasnenie 2: Ak primárne baseovia podrepnú, kľaknú alebo inak znížia celkovú výšku stuntu, ale majú 
predĺžené paže, stunt je považovaný za predĺžený, teda nelegálny, nehľadiac na poziciu zadného/spottera 
(toto neplatí pre floorstunty). 
Poznámka: Single-based / asistované single-based PREDĹŽENÉ stunty sú v divíziách Youth a mladších 
zakázané. 
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C. Twistujúce stunty a prechody sú povolené až do 1⁄2 twistujúce rotácie v závislosti od súťažného povrchu. 
Ujasnenie 1: Twist vykonaný s pridaným otočením basov, bezprostredne nadväzujúcim na otočenie topa (bez 
zastavenia), je zakázaný, ak celková rotácia topa presiahne 1⁄2 twistu. Na určenie celkovej rotácie topa budú použité 
jeho boky. Po jasnom a preukázateľnom zastavení topa môžu baseovia pokračovať v ďalšej rotácii stuntu. 
Výnimka: Barrelroll s 1 twistom je povolený, ak začína a končí v kolíske a je asistovaný baseom. 
Ujasnenie 2: Barrelroll nesmie obsahovať žiadne ďalšie triky / zručnosti (napr. kick) okrem twistu.  
Ujasnenie 3: Barrelroll nesmie byť asistovaný iným topom. 
 

D. Počas prechodu musí aspoň jeden base zostať v kontakte s topom. 
 

E. Stunty a prechody s voľnou alebo držanou flipujúcou rotáciou sú zakázané.  
 

F. Žiadny stunt, pyramída alebo jednotlivec sa nesmie pohybovať nad alebo pod iným stuntom, pyramídou alebo 
jednotlivcom.  
Ujasnenie 1: To sa týka trupu atléta pohybujúceho sa nad alebo pod trupom iného atléta; nevzťahuje sa na ruky alebo 
nohy.  
Ujasnenie 2: Top nesmie prejsť nad alebo pod trupom iného topa bez ohľadu na to, či je stunt alebo pyramída 
oddelená alebo nie.  
Príklad: Sed na ramenách prechádzajúci pod prepom je zakázaný.                                                                      
Výnimka: Jednotlivec smie preskočiť iného jednotlivca.  
 

G. Single-based splitcatch je zakázaný.  
 

H. Single-based stunty s viacerými topmi sú zakázané. 
 

I. Stuntové nadhody: 
 

1) Akékoľvek iné nadhody ako tie povolené v sekciách L2 Zostupy a L2 Tossy sú zakázané.  
2) Nadhody nesmú dopadnúť do pozície prone alebo do inverzie. 
3) Nadhody sa musia vrátiť k pôvodným basom. 

Ujasnenie: Jednotlivec nesmie dopadnúť na súťažný povrch bez dopomoci.  
Výnimka: Pozri L2 Zostupy, bod C. 

4) Nadhody z inverzie do neinverznej pozície sú zakázané.  
5) Helicopters sú zakázané.  
6) Barrelroll s 1 twistom je povolený, ak začína a končí v pozícii kolísky.  

Ujasnenie 1: Single-based barrelroll musí mať dvoch chytačov. Multi-based barrelroll musí mať troch 
chytačov. 
Ujasnenie 2: Barrelroll nesmie byť asistovaný iným topom. 
Ujasnenie 3: Barrelroll sa musí vrátiť k pôvodným baseom a nesmie obsahovať žiadny ďalší trik / zručnosť 
okrem twistu (napr. kick twist je zakázaný). 

7) Nadhody nesmú zámerne cestovať. 
8) Nadhody nad, pod alebo cez iné stunty, pyramídy či jednotlivcov sú zakázané.  

 
J. Stuntové inverzie: 

1) Prechody z inverzie na úrovni zeme do neinverzných pozícií sú povolené. Akékoľvek iné inverzie sú 
zakázané.                                                                                                                                                   
Ujasnenie: Všetci v inverzii musia byť v kontakte so súťažným povrchom, pokiaľ nie je top zdvíhaný priamo do 
neinverznej pozície.  
Príklad 1: Prechod zo stoja na rukách na zemi do neinverzného stuntu (napr. sed na ramenách) je povolený. 
Príklad 2: Prechod z kolísky do stoja na rukách alebo z pozície prone do kotúľa vpred je zakázaný. 
 

K. Baseovia nesmú podopierať váhu topa, ak sú v moste alebo v inverzii.  
Ujasnenie: Jednotlivec stojaci na zemi nie je považovaný za topa. 
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LEVEL 2 - PYRAMÍDY  

A. Pyramídy podliehajú pravidlám pre L2 Stunty a L2 Zostupy a sú povolené do výšky 2. 

B. Základnú podporu topovi musí poskytovať base. 
Ujasnenie: Kedykoľvek počas pyramídového prechodu base(ovia) topa uvoľní, musí top dopadnúť do kolísky alebo na 
súťažný povrch, nesmie byť v kontakte s bracerom nad úrovňou prep a musí sa pritom riadiť pravidlami pre L2 
Zostupy. 

C. Predĺžené stunty môžu byť spojené s bracermi na úrovni prep alebo nižšie. Predĺžené stunty nesmú byť spojené s 
inými predĺženými stuntami. 

D. Žiadny stunt, pyramída alebo jednotlivec sa nesmú pohybovať nad alebo pod iným stuntom, pyramídou alebo 
jednotlivcom.  
Ujasnenie: Top nesmie prejsť nad alebo pod trupom iného topa bez ohľadu na to, či je stunt alebo pyramída oddelená 
alebo nie.  
Príklad: Sed na ramenách prechádzajúci pod prepom je zakázaný. 

E. Predĺžené jednonohé stunty:  
1) Predĺžené jednonohé stunty musia byť držané aspoň jedným topom v úrovni prep alebo nižšie spojením 

ruka/paža. Ruka/paža topa musí byť a zostať spojená s rukou/pažou bracera.  
2) Spojenie musí byť nadviazané pred začatím predĺženého jednonohého stuntu.  
3) Obe chodidlá bracerov v úrovni prep musia byť v rukách baseov.  

Výnimka: Toto pravidlo neplatí pre sedy na ramenách, flatbacks, straddlelifts alebo stoje na ramenách. 

LEVEL 2 - ZOSTUPY  

Poznámka: Prvok je považovaný za zostup iba vtedy, ak je uvoľnený do kolísky alebo uvoľnený a asistovaný na súťažný 
povrch. 

A. Kolísky zo single-based stuntov vyžadujú spottera, ktorý aspoň jednou rukou/pažou podopiera oblasť medzi pásom 
a ramenami, aby počas kolísky chránil hlavu a ramená topa. 
 

B. Kolísky z multi-based stuntov vyžadujú dvoch chytačov a spottera, ktorý aspoň jednou rukou/pažou podopiera 
oblasť medzi pásom a ramenami, aby počas kolísky chránil hlavu a ramená topa. 
 

C. Zostupy sa musia vrátiť k pôvodnému baseovi(om). 
Výnimka 1: Zostupy na súťažný povrch vyžadujú dopomoc pôvodného base a/alebo spottera. 
Výnimka 2: Rovné zoskoky zo zostupov z úrovne pása a nižšie, neobsahujúce ďalšiu zručnosť(i), sú jediné povolené 
zostupy na súťažný povrch, ktoré nevyžadujú dopomoc.  
Ujasnenie: Jednotlivec nesmie dopadnúť na súťažný povrch z výšky nad úrovňou pása bez dopomoci. 
 

D. Sú povolené iba rovné zoskoky, základné rovné kolísky a 1⁄4 otočky. 
 

E. Twistujúce zostupy sú povolené do 1⁄4 twistujúcej rotácie. Akékoľvek ďalšie pozície / zručnosti sú zakázané. 
Príklad: Toetouch, pike, pozície skrčmo a ďalšie pozície / schopnosti sú v zostupoch zakázané.  
 

F. Žiadny stunt, pyramída, jednotlivec alebo rekvizita sa nesmie pohybovať nad alebo pod zostupom, žiadny zostup 
nesmie byť hodený nad, pod alebo cez stunty, pyramídy, jednotlivce alebo rekvizity.  

G. Kolísky z predĺžených jednonohých stuntov v pyramídach sú povolené. 
  

H. Zostupy s voľnou alebo držanou flipujúcou rotáciou sú zakázané. 
 

I. Zostupy nesmú zámerne cestovať. 
 

J. Zostupujúci topovia nesmú byť vo vzájomnom kontakte vo chvíli, keď nie sú v kontakte s basemi.  
 

K. Tension Drops/roll akéhokoľvek druhu sú zakázané. 
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LEVEL 2 - TOSSY  

A. Tossy môžu vyhadzovať až štyria baseovia. Jeden base musí byť počas tossu za topmi, môže pomôcť topovi do 
tossu.  

B. Všetci baseovia musia vykonávať tossy s oboma chodidlami na súťažnom povrchu. Tossy musia dopadnúť do 
pozície kolísky, kde topa chytajú aspoň traja pôvodní baseovia, z ktorých jeden sa nachádza pri hlave a ramene. 
Base(ovia) musia počas tossu zostať stacionárne. 
Ujasnenie: Zámerne cestujúce tossy sú zakázané.  

C. Top v tosse musí mať obe chodidlá v/na rukách svojich baseov vo chvíli, keď je toss začatý. 

C. Flipujúce, twistujúce, inverzné a cestujúce tossy sú zakázané. 

D. Žiadny stunt, pyramída, jednotlivec alebo rekvizita sa nesmie pohybovať nad alebo pod tossom a toss nesmie byť 
vyhodený nad, pod alebo cez stunty, pyramídy, jednotlivca alebo rekvizity.  

E. V tossoch je povolená iba rovná pozícia/ rovné vyhadzovanie. 
Ujasnenie: Prehnané prehnutie nie je zahrnuté v rovnom vyhadzovaní a je zakázané.  

F. Počas rovného vyhadzovania môže top použiť rôzne variácie paží (napr. salutovanie alebo vzdušný bozk), ale musí 
pritom držať rovno pozíciu tela a nôh.  

G. Topovia v oddelených tossoch spolu nesmú prísť do vzájomného kontaktu.  

H. V tosse je povolený iba jeden top. 
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LEVEL 3 (MEDIAN)  
LEVEL 3 - AKROBACIA  

A. Každá akrobacia musí začínať a končiť na súťažnom povrchu. 
Ujasnenie: Akrobat sa môže odraziť z chodidiel do stuntového prechodu. Pokiaľ tento odraz z akrobatickej rady 
obsahuje rotáciu bokov cez hlavu, potom musí byť atlét chytený a zastavený v neinverznej pozícii predtým, než 
začne prechod alebo stunt s rotáciou bokov cez hlavu. 
Príklad: [Rondát + flik] s odskokom do salta s kontaktom basea alebo bracera by bolo porušením tohto pravidla. Je 
potrebné jasne oddeliť akrobaciu od stuntu, aby bola kombinácia legálna. Chytenie odskoku a potom podrepnutie na 
vytvorenie vyhadzovania do rotácie je povolené. To platí aj pre flik z miesta bez predchádzajúceho rondátu. 

B. Akrobacia nad, pod alebo cez stunt, jednotlivca či rekvizitu je zakázaná.  
Ujasnenie: Odskok / preskok iného človeka je povolený.  

C. Akrobacia pri akomkoľvek kontakte s rekvizitou je zakázaná.  

D. Kotúly letmo sú povolené. 
Výnimka 1: Kotúly letmo prehnuté sú zakázané.  
Výnimka 2: Kotúly letmo s twistujúcou rotáciou sú zakázané. 

E. Skoky nie sú z pohľadu zákonnosti považované za akrobaciu. Pokiaľ je do akrobatickej rady zaradený skok, potom 
tento skok preruší akrobatický rad. 
Príklad: Vykonanie radu [rondát + toetouch + flik + salto] by bolo zakázané, pretože salto z miesta je v Leveli 3 
zakázané. 

LEVEL 3 - AKROBACIA Z MIESTA  

A. Flipy sú zakázané.  
Ujasnenie: Skoky nasledované 3⁄4 flipom vpred sú tiež zakázané. 

B. Séria flikov vpred / vzad sú povolené. To platí aj pre kombinácie so skokovými zručnosťami.  

C. Vzdušné prvky s twistom sú zakázané.  
Výnimka: Rondát je povolený.  

LEVEL 3 - AKROBACIA Z BEHU  

A. Flipy:  
1) Flipy dozadu môžu byť vykonané IBA v pozícii skrčmo, a to jedine po rondáte alebo po rade [rondát + flik(y)]. 

Príklad: X-out, layout, layout step out, whip, pike, šprajcka a arabian sú zakázané prvky.  
2) Ďalšie prvky s podporou rúk pred rondátom sú povolené. 

Príklad: Kombinácia [flik / premet vpred + rondát + flik vzad + salto] je povolená. 
3) Rady [premet stranou + flip] a [premet stranou + flik + salto] sú zakázané.  
4) Arab, salto vpred z behu a 3⁄4 flip vpred sú povolené.  

Ujasnenie: Flik vpred (alebo akýkoľvek iný akrobatický prvok) nasledovaný saltom vpred je zakázaný.  

 
B. Po flipe alebo arabovi nesmie byť vykonaná žiadna ďalšia akrobacia. 

Ujasnenie: Pokiaľ je po salte či arabovi vykonaná ďalšia akrobacia, musia byť tieto dva rady oddelené aspoň jedným 
krokom naviac medzi týmito prvkami. Vykročenie z flipu je považované za súčasť prvku a vyžaduje ešte ďalší krok 
pred začatím ďalšieho radu. Ak atlét dopadne znožmo, potom stačí začať nový akrobatický rad jedným krokom 
navyše.  
 

C. Vzdušné prvky s twistom sú zakázané. 
Výnimka 1: Rondát je povolený. 
Výnimka 2: Arab je povolený. 
 

 

 LE
VE

L 
3 

 (M
ED

IA
N

) 



       SLOVENSKÁ CHEERLEADING ÚNIA 
               PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI 2022/2023 26 

LEVEL 3 - STUNTY  

A. Spotteri: 
1) Spotter je vyžadovaný pre každého topa nad úrovňou prep.  

 
B. Úroveň stuntu: 

1) Predĺžené jednonohé stunty sú povolené. 
Poznámka: Single-based / asistované single-based PREDĹŽENÉ stunty sú v divíziách Youth a mladších 
zakázané.  
 

C. Twistujúce stunty a prechody:  
1) Twistujúce stunty a prechody sú povolené do 1 twistujúcej rotácie topa vzhľadom k súťažnému povrchu.  

Ujasnenie: Twist vykonaný s pridaným otočením baseov, bezprostredne nadväzujúcim na otočenie topa (bez 
zastavenia), je zakázaný, ak celková rotácia topa presiahne jeden twist. Na určenie celkovej rotácie topa budú 
použité jeho boky. Po jasnom a preukázateľnom zastavení topa môžu baseovia pokračovať v ďalšej rotácii 
stuntu 

2) Prechody s 1 twistom musia začať a dopadnúť v úrovni prep alebo nižšie.  
Príklad: Full up do predĺženej pozície (extension) je zakázaný. 

3) Twistujúce prechody do a z predĺženej pozície sú povolené do 1⁄2 twistujúcej rotácie. 
Ujasnenie: Twist vykonaný s pridaným otočením base, bezprostredne nadväzujúcim na otočenie topa (bez 
zastavenia), je zakázaný, ak celá rotácia topa presiahne 1⁄2 twistu.  
 

D. Počas prechodu musí aspoň jeden base zostať v kontakte s topom. 
Výnimka: Pozri L3 Stuntové nadhody.  
 

E. Stunty a prechody s voľnou flipujúcou rotáciou sú zakázané. 
 

F. Žiadny stunt, pyramída alebo jednotlivec sa nesmie pohybovať nad alebo pod iným stuntom, pyramídou alebo 
jednotlivcom.  
Ujasnenie 1: To sa týka trupu atléta pohybujúceho sa nad alebo pod trupom iného atléta; nevzťahuje sa na ruky alebo 
nohy.                                                                                                                                                                      
Ujasnenie 2: Top nesmie prejsť nad alebo pod trupom iného topa bez ohľadu na to, či je stunt alebo pyramída 
oddelená alebo nie.                                                                                                                                                                  
Príklad: Sed na ramenách prechádzajúci pod prepom je zakázaný. 
Výnimka: Jednotlivec smie preskočiť iného jednotlivca. 
 

G. Single-based split catch je zakázaný. 
 

H. Single-based stunty s viacerými topmi vyžadujú spottera pre každého topa zvlášť.                                                           
Topovia v predĺžených jednonohých stuntoch nesmú byť spojení s iným topom v predĺženom stunte. 
 

I. Stuntové nadhody: 
 
1) Nadhody sú povolené, ale nesmú presiahnuť úroveň predĺžených rúk. 

Ujasnenie: Ak nadhod presiahne úroveň predĺžených rúk base(ov), bude považovaný za toss a/alebo zostup a 
musí sa riadiť príslušnými pravidlami pre L3 Tossy a/alebo L3 Zostupy. Na určenie výšky nadhodu bude v jeho 
najvyššom bode použitá vzdialenosť bokov topa a predĺžených rúk base(ov). 

2) Nadhody musia začínať neinverzne. Nadhody nesmú dopadnúť do inverzie. Nadhody z inverzie do neinverznej 
pozície sú zakázané. 

3) Nadhody musia byť zahájené v úrovni pásu alebo nižšie a musia byť chytené v úrovni prep alebo nižšie. 
4) Nadhody dopadnuté do nevzpriamenej pozície vyžadujú troch chytačov pre multi-based stunty a dvoch 

chytačov pre single-based stunty.  
5) Nadhody môžu obsahovať jeden trik / zručnosť + 0 twistujúcu rotáciu. Počítajú sa iba zručnosti vykonané 

počas nadhodu, keď top nie je v kontakte s basem, nová pozícia tela vykonaná ihneď po nadhodení sa počíta. 
Výnimka: Barrelroll môže obsahovať až 1 twist a musí dopadnúť do kolísky alebo do rovnej horizontálnej pozície 
(napr. flatback alebo prone). 
Ujasnenie: Single-based barrelroll musí mať dvoch chytačov. Multi-based barrelroll musí mať troch chytačov. 

6) Nadhody sa musia vrátiť k pôvodným baseom. 
Ujasnenie: Jednotlivec nesmie dopadnúť na súťažný povrch bez dopomoci.  
Výnimka 1: Pozri L3 Zostupy, bod C. 
Výnimka 2: Zostup zo single-based stuntu s viacerými topmi. 

7) Helicopters sú zakázané. 
8) Nadhody nesmú zámerne cestovať. 
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9) Nadhody nad, pod alebo cez iné stunty, pyramídy či jednotlivca sú zakázané.  
10) Topovia v jednotlivých nadhodoch spolu nesmú prísť do kontaktu.  

Výnimka: Zostup zo single-based stuntov s viacerými topmi. 
 

J. Stuntové inverzie: 
1) Inverzné stunty sú povolené až do úrovne ramien. Inverzie nad úrovňou ramien sú zakázané. Spojenie topa s 

basem(i) a jeho podpora musí byť v úrovni ramien alebo nižšie. 
Výnimka: Multi-based držané kotúle do kolísky, load-in pozície, pozície ležmo v úrovni prep alebo na súťažný 
povrch sú povolené, ak sú podopreté aspoň dvoma rukami a každá ruka topa je spojená s rukou base(ov). 

2) Inverzie sú povolené s 1⁄2 twistujúcou rotáciou do predĺženej úrovne a s 1 twistujúcou rotáciou do úrovne 
prep a nižšie.  
Výnimka: Pri multi-based držaných kotúloch vpred je povolená až 1 twistujúca rotácia (vizvýnimka pri bode J1). 

3) Držané kotúle vpred presahujúce 1⁄2 twistu musia dopadnúť do kolísky.  
Výnimka: U multi-based držaných kotúlov vzad je twistujúca rotácia topa zakázaná. 

4) Zostupné inverzie sú povolené v úrovni pása a vyžadujú dopomoc aspoň dvoch chytačov stojacich medzi 
pásom a ramenami topa tak, aby chránili jeho hlavu a ramená. Top musí zostať v kontakte s pôvodným basem. 
Ujasnenie 1: Stunt sa nesmie dostať nad úroveň prep a potom prejsť do inverzie pod úrovňou prep (v momente 
zostupujúceho topa je hlavné bezpečnostné riziko). 
Ujasnenie 2: Chytači musia byť v kontakte s oblasťou medzi pásom a ramenami topa tak, aby chránili jeho hlavu 
a ramená.  
Ujasnenie 3: Dvojnohé pancake stunty sú v Leveli 3 zakázané. 

5) Zostupné inverzie spolu nesmú prísť vzájomne do kontaktu. 
 

K. Baseovia nesmú podopierať váhu topa, ak sú v moste alebo v inverzii. 
Ujasnenie: Jednotlivec stojaci na zemi nie je považovaný za topa. 
 

LEVEL 3 - PYRAMÍDY  

A. Pyramídy podliehajú pravidlám pre L3 Stunty a L3 Zostupy a sú povolené do výšky 2. 

B. Základnú podporu topovi musí poskytovať base.  
Výnimka: Pozri L3 Pyramídové nadhody. 

C. Predĺžené jednonohé stunty môžu byť spojené s bracermi na úrovni prep alebo nižšie. Predĺžené jednonohé stunty 
nesmú byť spojené s inými predĺženými stuntami. 

D. Žiadny stunt, pyramída alebo jednotlivec sa nesmie pohybovať nad alebo pod iným stuntom, pyramídou alebo 
jednotlivcom.  
Ujasnenie: Top nesmie prejsť nad alebo pod trupom iného topa bez ohľadu na to, či je stunt alebo pyramída oddelená 
alebo nie.  
Príklad: Sed na ramenách prechádzajúci pod prepom je zakázaný. 

E. Twistujúce stunty a prechody do predĺžených pozícií sú povolené až do 1 twistujúcej rotácie, pokiaľ sú spojené 
s aspoň jedným baseom s aspoň jedným bracerom v úrovni prep alebo nižšie spojením ruka/paže (nezahŕňa 
rameno). Spojenie musí byť nadviazané pred začatím prvku a musí byť udržané po celú dobu vykonávania prvku. 

F. Pyramidové nadhody:  
Akýkoľvek prvok povolený pri nadhodoch v pyramídach je povolený tiež, keď zostane spojený s basem a dvoma 
bracermi. Kedykoľvek je top uvoľnený basemi počas prechodu v pyramíde a nedodrží pri tom nasledujúce pravidlá, 
musí dopadnúť do kolísky alebo na súťažný povrch a riadiť sa pri tom pravidlami pre L3 Zostupy. 
1) Počas pyramídového prechodu môže top presiahnuť výšku 2 v prípade, že je v priamom fyzickom kontakte s 

aspoň dvomi topmi v úrovni prep alebo nižšie. Kontakt musí byť udržiavaný rovnakými bracermi počas 
celého prechodu. 
Objasnenie 1: Twistujúce stunty a prechody sú povolené až do 1 rotácie, ak sú spojené s aspoň dvomi bracermi 
v úrovni prep alebo nižšie spojením ramena, ktoré musí byť nadviazané pred zahájením prvku a musí byť 
udržané po celú dobu vykonávania prvku.  
Ujasnenie 2: Pyramídové nadhody môžu obsahovať stuntové nadhody, ktoré zostanú v kontakte s jedným 
ďalším topom, pokiaľ pri tom nadhod spĺňa kritériá L3 Stuntových nadhodov alebo L3 Zostupov. 

2) Top musí zostať v priamom kontakte s aspoň dvoma rôznymi topmi v úrovni prep alebo nižšie. Jedno spojenie 
musí byť ruka/paže alebo chodidlo/noha pod kolenom. 
Ujasnenie 1: Pyramídové nadhody musia byť držané dvomi rôznymi bracermi na dvoch rôznych stranách (napr. 
vpravo &vľavo, vľavo& vzadu atď.). Top musí byť držaný na 2 zo 4 strán jeho tela (vpredu, vzadu, vpravo, vľavo). 
Ujasnenie 2: Dvaja braceri na rovnakej strane sú zakázaní. 
Ujasnenie 3: Kontakt topa s basem(y) musí byť nadviazaný skôr, než je prerušený kontakt s bracerom(i). 
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3) Primárna váha topa nesmie byť nesená v druhej úrovni. 
Ujasnenie: Prechod musí byť plynulý. 

4) Tieto nadhody nesmú zahŕňať výmenu basov. 
5) Tieto nadhody musia byť chytené aspoň dvoma chytačmi (minimálne jeden chytač a jeden spotter), za 

nasledujúcich podmienok: 
a) Obaja chytači musia byť stacionárni. 
b) Obaja chytači musia udržiavať vizuálny kontakt s topom počas celého prechodu. 

6) Nadhody nesmú byť spojené s topmi nad úrovňou prep. 
 

G. Pyramídové inverzie:  
1) Musí nastaviť pravidlami pre L3 Stuntové inverzie.  
2) Top môže počas pyramídového prechodu prechádzať inverziou, pokiaľ zostane v kontakte s basem (i) na 

súťažnom povrchu, a bracerom v úrovni prep alebo nižšie, pričom obe tieto spojenia musia udržať počas 
celého prechodu. Base, ktorý zostáva v kontakte s topom, môže počas prechodu predĺžiť ramená, pokiaľ prvok 
začína a končí v úrovni prep alebo nižšie. 
Príklad 1: Povraz na chrbte rotujúci do load-in pozície je povolený, aj keď base počas inverzie predĺži paže. 
Príklad 2: Povraz na chrbte do predĺženej pozície je zakázaný, pretože nedopadá najprv do pozície pod 
predĺženou úrovňou. 

 
H. Pyramídové nadhody s držanou inverziou: 

1) Pyramídové prechody nesmú obsahovať inverziu, pokiaľ nie sú v priamom kontakte s basem. 

LEVEL 3 - ZOSTUPY  

Poznámka: Prvok je považovaný za zostup iba vtedy, ak je uvoľnený do kolísky alebo uvoľnený a asistovaný na súťažný 
povrch.  

A. Kolísky single-based stuntov vyžadujú spottera, ktorý aspoň jednou rukou/pažou podopiera oblasť medzi pásom a 
ramenami, aby počas kolísky chránil hlavu a ramená topa.  

B. Kolísky z multi-based stuntov vyžadujú dvoch chytačov a spottera, ktorý aspoň jednou rukou/pažou podopiera 
oblasť medzi pásom a ramenami, aby počas kolísky chránil hlavu a ramená topa. 

C. Zostupy sa musia vrátiť k pôvodnému baseovi (om). 
Výnimka 1: Zostupy na súťažný povrch vyžadujú dopomoc pôvodného base a/alebo spottera. 
Výnimka 2: Rovné zoskoky zo stuntov z úrovne pásu a nižšie, neobsahujúce ďalšiu zručnosť(i), sú jediné povolené 
zostupy na súťažný povrch, ktoré nevyžadujú dopomoc. 
Ujasnenie: Jednotlivec nesmie dopadnúť na súťažný povrch z výšky nad úrovňou pása bez dopomoci.  

D. V zostupoch z jednonohých stuntov sú povolené iba rovné zoskoky, základné rovné kolísky a 1⁄4 otočky. 

E. V zostupoch z dvojnohých stuntov je povolené až 1⁄4 twistu. 
Ujasnenie: Twistovanie z pozície platformy je zakázané. Platforma nie je považovaná za dvojnohý stunt. Špecifické 
výnimky pre platformu platia iba pre L4 Twistujúce stunty a prechody. 

F. Žiadny stunt, pyramída, jednotlivec alebo rekvizita sa nesmie pohybovať nad alebo pod zostupom, žiadny zostup 
nesmie byť hodený nad, pod alebo cez stunty, pyramídy, jednotlivce alebo rekvizity.  

G. V zostupoch z dvojnohých stuntov je povolený jeden trik.  

H. Zostupy zo stuntov v úrovni prep a vyššie, obsahujúce zručnosť / trik (napr. twist, toetouch), musia byť chytené do 
kolísky.  

I. Zostupy s voľnou flipujúcou rotáciou sú zakázané.  

J. Zostupy nesmú zámerne cestovať. 

K. Zostupujúci topovia nesmú byť vo vzájomnom kontakte vo chvíli, keď nie sú v kontakte s basemi.  

L. Tension drops/roll akéhokoľvek druhu sú zakázané.  

M. Pri kolískach zo single-based stuntov /sviečky topy musia každého topa chytať dvaja chytači. Chytači a baseové 
musia byť predzačatím zostupu stacionárni. 

N. Zostupy z inverzií sú zakázané. 
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LEVEL 3 - TOSSY  

A. Tossy môžu vyhadzovať až štyria baseovia. Jeden base musí byť počas tossu za topom a môže pomôcť topovi do 
tossu.  
 

B. Všetci baseovia musia vykonávať tossy s oboma chodidlami na súťažnom povrchu. Tossy musia dopadnúť do 
pozície kolísky, kde topa chytajú ale spoň traja pôvodní baseovia, z ktorých jeden sa nachádza pri hlave a 
ramenách topa. Base musí počas tossu zostať stacionárny.  
Ujasnenie: Zámerne cestujúci tossy sú zakázané. 
 

C. Topovia v tosse musia mať obe chodidlá v/na rukách svojich baseoch vo chvíli, keď je toss začatý. 
 

C. Flipujúce, inverzné a cestujúce tossy sú zakázané.  
 

D. Žiadny stunt, pyramída, jednotlivec alebo rekvizita sa nesmie pohybovať nad alebo pod tossom a toss nesmie byť 
vyhodený nad, pod alebo cez stunty, pyramídy, jednotlivca alebo rekvizity.  
 

E. V tossoch je povolený jeden trik. Tossy sú povolené do 1 twistujúce rotácie.  
Príklad 1: Toetouch, ballout, pretty girl sú povolené tossy. 
Príklad 2: Switch kick, prettygirlkick, double toetouch sú zakázané tossy.  
Ujasnenie: Prehnutie nie je považované za trik.  
Výnimka: Ball-X toss je povolený.  
 

F. Počas twistujúceho tosu je zakázaná akákoľvek ďalšia zručnosť.  
Príklad: Kick twist, 1⁄2 twist toetouch sú zakázané tossy.  
 

G. Topovia v oddelených tossoch spolu nesmú prísť do vzájomného kontaktu. 
 

H. V tosse je povolený iba jeden top. 
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LEVEL 4 (ADVANCED)  
LEVEL 4 - AKROBACIA 

A. Každá akrobacia musí začínať a končiť na súťažnom povrchu. 
Ujasnenie: Akrobat sa môže odraziť z chodidiel do stuntového prechodu. Pokiaľ tento odraz z akrobatickej rady 
obsahuje rotáciu bokov cez hlavu, potom musí byť atlét chytený a zastavený v neinverznej pozícii predtým, než 
začne prechod alebo stunt s rotáciou bokov cez hlavu. 
Príklad: [Rondát + flik] s odskokom do salta s kontaktom base alebo bracera by bolo porušením tohto pravidla. Je 
potrebné jasne oddeliť akrobaciu od stuntu, aby bola kombinácia legálna. Chytenie odskoku a potom podrepnutie na 
vytvorenie vyhadzovania do rotácie je povolené. To platí aj pre flik z miesta bez predchádzajúceho rondátu. 

B. Akrobacia nad, pod alebo cez stunt, jednotlivca či rekvizitu je zakázaná.  
Ujasnenie: Odskok / preskok iného človeka je povolený. 

C. Akrobacia pri akomkoľvek kontakte s rekvizitou je zakázaná.  

D. Kotúly letmo sú povolené. 
Výnimka 1: Kotúly letmo prehnuté sú zakázané.  
Výnimka 2: Kotúly letmo s twistujúcou rotáciou sú zakázané. 

E. Skoky nie sú z pohľadu zákonnosti považované za akrobaciu. Pokiaľ je do akrobatickej rady zaradený skok, potom 
tento skok preruší akrobatický rad. 
Príklad: Vykonanie radu [rondát + toetouch + flik + whip + layout] je zakázané, pretože kombinácia nadväzujúcich 
flipov z miesta je v Leveli 4 zakázaná.  

LEVEL 4 - AKROBACIA Z MIESTA  

A. Flip z miesta a po fliku vzad je povolený.  

B. Sú povolené prvky až do 1 flipujúcej + 0 twistujúcej rotácie.  
Výnimka: Arab a Onodi sú povolené. 

C. Kombinácia nadväzujúcich flipov sú zakázané. 
Príklad: [Salto vzad + salto vzad], [salto vzad + salto vpred] sú zakázané kombinácie. 

D. Skokové zručnosti v bezprostrednej kombinácii s flipom z miesta sú zakázané. 
Príklad: [Toetouch + salto], [salto + toetouch], [pike + flip vpred] sú zakázané kombinácie. 
Ujasnenie 1: 3⁄4 flip vpred po skoku je zakázaný. 
Ujasnenie 2: [Toetouch + flik + salto] je povolená kombinácia, pretože flip nie je naviazaný priamo na skok 

LEVEL 4 - AKROBACIA Z BEHU 

A. Sú povolené prvky až do 1 flipujúce + 0 twistujúce rotácie. 
Výnimka: Arab a Onodi sú povolené.  

LEVEL 4 – STUNTY 

A. Spotteri:  
1) Spotter je vyžadovaný pre každého topa nad úrovňou prep.  

 
B. Úrovne stuntov: 

1) Predĺžené jednonohé stunty sú povolené. 
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C. Twistujúce stunty a prechody do úrovne prep sú povolené do 1a1⁄2 twistujúcej rotácie topov vzhľadom k 
súťažnému povrchu.  
Ujasnenie: Twist vykonaný s pridaným otočením baseov, bezprostredne nadväzujúcim na otočenie topa (bez 
zastavenia), je zakázaný, ak celková rotácia topa presiahne 1a 1⁄2 twistu. Na určenie celkovej rotácie topa budú 
použité jeho boky. Po jasnom a preukázateľnom zastavení topa môžu baseovia pokračovať v ďalšej rotácii stuntu. 
 

D. Twistujúce stunty a prechody do predĺženej pozície sú povolené za nasledujúcich podmienok: 
1) Predĺžené prvky s 1⁄2 twistom sú povolené.  

Príklad: 1⁄2 up do predĺženého jednonohého stuntu je povolený. 
Ujasnenie: Twist vykonaný s pridaným otočením baseov, bezprostredne nadväzujúcim na otočenie topa (bez 
zastavenia), je zakázaný, ak celková rotácia topa presiahne 1a 1⁄2 twistu. Na určenie celkovej rotácie topa budú 
použité jeho boky. Po jasnom a preukázateľnom zastavenie topa môžu baseové pokračovať v ďalšej rotácii 
stuntu. 

2) Predĺžené prvky presahujúce 1⁄2 twistu a zároveň nepresahujúce 1 twist musia dopadnúť do dvojnohého 
stuntu, do platformy alebo do liberty (ostatné jednonohé pozície sú zakázané). 
Príklad: Fullup do predĺženej pozície heelstretch je zakázaný, ale fullup do extensionu je povolený. 
Ujasnenie 1: Predĺžený stunt musí byť viditeľne zastavený v pozícii platformy pred vykonaním jednonohého 
stuntu iného ako liberty. 
Ujasnenie 2: Twist vykonaný s pridaným otočením baseov, bezprostredne nadväzujúcim na otočenie topa (bez 
zastavenia), je zakázaný, ak celková rotácia topa presiahne 1 twist. Na určenie celkovej rotácie topa budú 
použité jeho boky. Po jasnom a preukázateľnom zastavení topa môžu baseovia pokračovať v ďalšej rotácii 
stuntu. 

E. Počas prechodu musí aspoň jeden base zostať v kontakte s topom.  
Výnimka: Pozri L4 Stuntové nadhody.  
 

F. Stunty a prechody s voľnou flipujúcou rotáciou sú zakázané.  
 

G. Žiadny stunt, pyramída alebo jednotlivec sa nesmie pohybovať nad alebo pod iným stuntom, pyramídou alebo 
jednotlivcom.                                                                                                                                                            
Ujasnenie: To sa týka trupu atléta pohybujúceho sa nad alebo pod trupom iného atléta; nevzťahuje sa na ruky alebo 
nohy. Príklad: Sed na ramenách prechádzajúci pod prepom je zakázaný. 
Výnimka 1: Jednotlivec smie preskočiť iného jednotlivca. 
Výnimka 2: Jednotlivec sa smie pohybovať pod stuntom alebo stunt sa smie pohybovať nad jednotlivcom.  
 

H. Single-based splitcatch je zakázaný.  
 

I. Single-based stunty s viacerými topmi vyžadujú spottera pre každého topa zvlášť.                                                            
Topovia v predĺžených jednonohých stuntoch nesmú byť spojení s iným topom v predĺženom jednonohom stunte. 
 

J. Stuntové nadhody:  
1) Nadhody sú povolené, ale nesmú presiahnuť úroveň predĺžených rúk. 

Objasnenie: Ak nadhod presiahne úroveň predĺžených rúk base(ov), bude považovaný za toss a/alebo 
zostup a musí nastaviť príslušnými pravidlami pre L4 Tossy a/alebo L4 Zostupy. Na určenie výšky nadhodu 
bude v jeho najvyššom bode použitá vzdialenosť bokov topa a predĺžených rúk base(ov). 

2) Nadhody nesmú dopadnúť do inverzie.                                                                                                  
Nadhody z inverzie do neinverznej pozície sú povolené a na určenie východiskovej pozície bude použitý 
najnižší bod podrepu. Nadhody z inverzie do neinverzie s dopadom v úrovni prep alebo vyššie vyžadujú 
spottera. Nadhody z inverzie do neinverzie nesmú twistovať. 

3) Nadhody dopadnuté do nevzpriamenej pozície vyžadujú troch chytačov pre multi-based stunty a 
dvoch chytačov pre single-based stunty. 

4) Nadhody sa musia vrátiť k pôvodným baseom, s výnimkou situácií, keď pôvodní base(ovia) nie sú fyzicky 
schopní nadhodiť tak, ako bolo určené. 
Ujasnenie: Jednotlivec nesmie dopadnúť na súťažný povrch bez dopomoci.  
Výnimka 1: Pozri L4 Zostupy, bod  
Výnimka 2: Zostup zo single-based stuntov s viacerými topmi. 

5) Nadhody s dopadom do predĺženej pozície musia začínať v úrovni pásu alebo nižšie a nesmú 
obsahovať twist ani flip. 

6) Nadhody začínajúce v predĺženej úrovni nesmú twistovať. 
7) Helicopters sú povolené až do 180° rotácie, nesmú obsahovať twist a musia byť chytené aspoň tromi 

chytačmi, z ktorých jeden sa nachádza v oblasti hlavy a ramien topa. 
8) Nadhody nesmú zámerne cestovať. 
9) Nadhody nad, pod alebo cez iné stunty, pyramídy či jednotlivcov sú zakázané.  
10) Topovia v jednotlivých nadhodoch spolu nesmú prísť do kontaktu. 

Výnimka: Zostup zo single-based stuntov s viacerými topmi. 
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K. Stuntové inverzie:  
1) Predĺžené inverzné stunty sú povolené. Tiež pozri L4 Stunty a L4 Pyramídy.  
2) Zostupné inverzie sú povolené v úrovni prep a vyžadujú dopomoc aspoň troch chytačov, z ktorých 

aspoň dvaja stoja tak, aby chránili hlavu a ramená topa.  
Výnimka 1: Kontrolované stiahnutie predĺženého inverzného stuntu (napr. stojka) na úroveň ramien je 
povolené. 
Ujasnenie 1: Stunt sa nesmie dostať nad úroveň prep a potom prejsť do inverzie v úrovni prep alebo nižšie 
(moment zostupujúceho topa je hlavné bezpečnostné riziko). 
Ujasnenie 2: Chytači musia byť v kontakte s oblasťou medzi pásom a ramenami topa tak, aby chránili jeho 
hlavu a ramená. 
Ujasnenie 3: Zostupné inverzie začínajúce pod úrovňou prep nevyžadujú troch baseov. 
Výnimka 2: Dvojnohé pancake stunty musia začať v úrovni ramien alebo nižšie a môžu na okamih prejsť 
predĺženou pozíciou. 
Ujasnenie 4: Dvojnohé pancake stunty sa nesmú zastaviť alebo dopadnúť v inverzii. 

3) Zostupné inverzie musia zostať v kontakte s pôvodným baseom. Výnimka: Zostupné inverzie rotujúce 
stranou. 
Príklad: V prechodoch s premetom stranou môže pôvodný base stratiť kontakt s topom vo chvíli, keď je to 
nevyhnutné.  

4) Zostupné inverzie spolu nesmú prísť vzájomne do kontaktu.  
 

L. Baseovia nesmú podopierať váhu topa, ak sú v moste alebo v inverzii. 
Ujasnenie: Jednotlivec stojaci na zemi nie je považovaný za topa. 

LEVEL 4 - PYRAMÍDY  

A. Pyramídy podliehajú pravidlám pre L4 Stunty a L4 Zostupy a sú povolené do výšky 2. 
Výnimka: Twistujúce vzostupy a prechody do predĺžených pozícií sú povolené až do 1a 1⁄2 twistu, ak sú spojenia s 
bracerom v úrovni prep alebo nižšie. Spojenie musí byť nadviazané pred začatím prvku a musí byť udržané po 
celú dobu prechodu. 

B. Základnú podporu topovi musí poskytovať base.  
Výnimka: L4 Pyramídové nadhody. 

C. Predĺžené jednonohé stunty môžu byť spojené s predĺženými dvojnohými stuntami. Predĺžené jednonohé stunty 
nesmú byť spojené s inými predĺženými jednonohými stuntmi.  

D. Žiadny stunt alebo pyramída sa nesmie pohybovať nad alebo pod iným stuntom alebo pyramídou. 
Ujasnenie: Top nesmie prejsť inverziou nad alebo pod trupom iného topa, nehľadiac na to, či je stunt alebo pyramída 
oddelená alebo nie.  
Príklad: Sed na ramenách prechádzajúci pod prepom je zakázaný. 
Výnimka 1: Jednotlivec smie preskočiť iného jednotlivca. 
Výnimka 2: Jednotlivec sa smie pohybovať pod stuntom alebo stunt sa smie pohybovať nad jednotlivcom. 

E. Akýkoľvek prvok povolený pri nadhodoch v pyramídach je povolený tiež, keď zostane spojený s baseom a bracerom 
(alebo s dvomi bracermi, ak je to vyžadované). 
Príklad: Predĺžený pancake vyžaduje spojenie s dvomi bracermi.  

F. Pyramidové nadhody: 
1) Počas pyramídového prechodu môže top presiahnuť výšku 2 v prípade, že je v priamom fyzickom kontakte 

s aspoň jedným topom v úrovni prep alebo nižšie. Kontakt musí byť udržiavaný rovnakým bracerom (mi) 
počas celého prechodu.  
Ujasnenie 1: Kontakt topa s basem(i) musí byť nadviazaný skôr, než je prerušený kontakt s bracerom(i). 
Výnimka: Zatiaľ čo tic-tock z úrovne prep alebo vyššej do predĺženej pozície (napr. 'low to high' alebo 'high to 
high') je v stuntoch zakázaný, v pyramídach je povolený, ak je držaný aspoň jedným bracerom v úrovni prep 
alebo nižšie po celú dobu nadhodu. 
Ujasnenie 2: Pyramídové nadhody môžu obsahovať stuntové nadhody, ktoré zostanú v kontakte s jednou 
ďalšou osobou, pokiaľ pri tom nadhod spĺňa kritériá L4 Stuntových nadhodov alebo L4 Zostupov. 
Ujasnenie 3: Twistujúce stunty a prechody sú povolené až do 1a1⁄2 rotácie, pokiaľ sú spojené s aspoň jedným 
bracerom v úrovni prep nebo niižšie.  

2) Top sa môže počas pyramídového prechodu pohybovať cez iného topa v úrovni prep alebo nižšie, ak je s 
ním v  spojení. 

3) Primárna váha topa nesmie byť nesená v druhej úrovni.  
Ujasnenie: Prechod musí byť plynulý. 

4) Neinverzné pyramídové prechody môžu zahŕňať výmenu baseov, ak spĺňajú nasledujúce podmienky: 
a. Top musí zostať vo fyzickom kontakte s osobou v úrovni prep alebo nižšie. 

Ujasnenie: Kontakt topa s basem(i) musí byť naviazaný skôr, než je prerušený kontakt s bracerom(i). 
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b. Top musí byť chytený aspoň dvoma chytačmi (minimálne jeden chytač a jeden spotter). Obaja chytači 
môžu byť stacionárni a v okamihu začatia prechodu nesmú byť zapojení do žiadneho iného prvku 
alebo choreografie. (pred vyhodením topa  - je považovaný za začatie prvku). 

5) Neinverzné pyramídové nadhody musia byť chytené aspoň dvoma chytačmi (minimálne jeden chytač a jeden 
spotter), a to za nasledujúcich podmienok: 

a. Obaja chytači musia byť stacionárni. 
b. Obaja chytači musia udržiavať vizuálny kontakt s topom počas celého prechodu. 

6) Nadhody nesmú byť spojené s topmi nad úrovňou prep. 
 

G. Pyramidové inverzie: 
1) Musí sa riadiť pravidlami pre L4 Stuntové inverzie. 

 
H. Pyramídové nadhody s držanou inverziou: 

1) Pyramídové prechody môžu obsahovať držanú inverziu (vrátane držaných flipov) bez priameho kontaktu s 
basemi, ak je top v spojení s aspoň dvoma bracermi v úrovni prep alebo nižšie, a to s rovnakým bracermi 
počas celého prechodu. 
Ujasnenie 1: Kontakt topa s basem(i) musí byť nadviazaný skôr, než je prerušený kontakt s bracerom(i). 
Ujasnenie 2: Držané flipy musia byť držané dvomi rôznymi bracermi na dvoch rôznych stranách (napr. 
vpravo &vľavo, vľavo& vzad atď.). Top musí byť držaný na 2 zo 4 strán jeho tela (vpredu, vzadu, vpravo, 
vľavo). Dvaja braceri na rovnakej strane sú zakázaní. 

2) Držané inverzie (vrátane držaných flipov) sú povolené až do 1a1⁄4 flipujúce + 0 twistujúce rotácie. 
3) Držané inverzie (vrátane držaných flipov) nesmú zahŕňať výmenu baseov. 
4) Držané inverzie (vrátane držaných flipov) musia byť v plynulom pohybe. 
5) Netwistujúce držané inverzie (vrátane držaných flipov) musia byť chytené aspoň tromi chytačmi. 

Výnimka: Držané flipy s dopadom do vzpriamenej pozície v úrovni prep alebo vyššie vyžadujú minimálne 
jedného chytača a dvoch spotterov. 

a. Všetci požadovaní chytači/spotteri musia byť stacionárni. 
b. Všetci požadovaní chytači/spotteri musia udržiavať vizuálny kontakt s topom počas celého prechodu. 
c. Požadovaní chytači/spotteri nesmú byť zapojení do žiadneho iného prvku alebo choreografie v 

okamihu začatia prechodu. (Podrep pred vyhodením topa je považovaný za začatie prvku). 
6) Držané inverzie (vrátane držaných flipov) sa nesmú počas inverzie pohybovať smerom dole. 
7) Držané inverzie (vrátane držaných flipov) nesmú prísť do kontaktu s inými stuntovými / pyramídovými 

nadhodmi. 
8) Držané inverzie (vrátane držaných flipov) nesmú byť spojené s topmi nad úrovňou prep. 

 

LEVEL 4 - ZOSTUPY  

Poznámka: Prvok je považovaný za zostup iba vtedy, ak je uvoľnený do kolísky alebo uvoľnený a asistovaný na súťažný 
povrch. 

A. Kolísky z single-based stuntov vyžadujú spottera, ktorý aspoň jednou rukou/pažou podopiera oblasť medzi pásom 
a ramenami, aby počas kolísky chránil hlavu a ramená topa.  
 

B. Kolísky z multi-based stuntov vyžadujú dvoch chytačov a spottera, ktorý aspoň jednou rukou/pažou podopiera 
oblasť medzi pásom a ramenami, aby počas kolísky chránil hlavu a ramená topa. 
  

C. Zostupy sa musia vrátiť k pôvodnému baseovi (om). 
Výnimka 1: Zostupy na súťažný povrch vyžadujú dopomoc pôvodného base a/alebo spottera. 
Výnimka 2: Rovné zoskoky zo stuntov z úrovne pásu a nižšie, neobsahujúce ďalšiu zručnosť(i), sú jediné povolené 
zostupy na súťažný povrch, ktoré nevyžadujú dopomoc. 
Ujasnenie: Jednotlivec nesmie dopadnúť na súťažný povrch z výšky nad úrovňou pása bez dopomoci. 
 

D. V zostupoch zo všetkých dvojnohých stuntov je povolených až 2a1⁄4 twistu. 
Ujasnenie: Twistovanie z pozície platformy nesmie presiahnuť 1a1⁄4 twistu. Platforma nie je považovaná za dvojnohý 
stunt. Špecifické výnimky pre platformu platia iba pre twistujúce stunty a prechody. 
 

E. V zostupoch zo všetkých jednonohých stuntov je povolených až 1a1⁄4 twistu. 
Ujasnenie: Platforma nie je považovaná za dvojnohý stunt. Špecifické výnimky pre platformu platia iba pre twistujúce 
stunty a prechody.  
 

F. Žiadny stunt, pyramída, jednotlivec alebo rekvizita sa nesmie pohybovať nad alebo pod zostupom, žiadny zostup 
nesmie byť hodený nad, pod alebo cez stunty, pyramídy, jednotlivce alebo rekvizity.  
 

G. Počas kolísky presahujúcej 1a1⁄4 twistu je zakázaný akýkoľvek ďalší trik / zručnosť okrem tohto twistu. 
 

H. Zostupy s voľnou flipujúcou rotáciou sú zakázané.  
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I. Zostupy nesmú zámerne cestovať.  
 

J. Zostupujúci topovia nesmú byť vo vzájomnom kontakte vo chvíli, keď nie sú v kontakte s basemi.  
 

K. Tension drops/rolls akéhokoľvek druhu sú zakázané. 
 

L. Pri kolískach zo single-based stuntov s viacerými topmi musia každého topa chytať dvaja chytači. Chytači a 
baseovia musia byť pred začatím zostupu stacionárni. 
 

M. Zostupy z inverzie nesmú twistovať. 
 

LEVEL 4 - TOSSY  

A. Tossy môžu vyhadzovať až štyria baseovia. Jeden base musí byť počas tossu za topom a môže pomôcť topovi do 
tossu. 
 

B. Všetci baseovia musia vykonávať tossy s oboma chodidlami na súťažnom povrchu. Tossy musia dopadnúť do 
pozície kolísky, kde topa chytajú aspoň traja pôvodní baseovia, z ktorých jeden sa nachádza pri hlave a ramenách 
topa. Base musí počas tossu zostať stacionárne.  
Ujasnenie: Zámerne cestujúcetossy sú zakázané. 
Výnimka: 1⁄2 otočka baseov, ako napr. v kick twist tossoch, je povolená. 
 

C. Top v tossu musí mať obe chodidlá v/na rukách svojich basech vo chvíli, keď je toss začatý. 
 

C. Flipujúce, inverzné a cestujúce tossy sú zakázané. 
 

D. Žiadny stunt, pyramída, jednotlivec alebo rekvizita sa nesmie pohybovať nad alebo pod tossom a toss nesmie byť 
vyhodený nad, pod alebo cez stunty, pyramídy, jednotlivca alebo rekvizity. 
 

E. V tossoch sú povolené dva triky / zručnosti.                                                                                                                      
Príklad: Kick twist, full up toe- touch sú povolené tossy.  
 

F. Počas tosu presahujúceho 1a1⁄2 twistujúcej rotácie je zakázaný akýkoľvek ďalší trik / zručnosť.                             
Príklad: Kickdouble twist je zakázaný toss. 
 

G. Tossy sú povolené do 2a1⁄4 twistujúcej rotácie. 
 

H. Topovia v oddelených tossoch spolu nesmú prísť do vzájomného kontaktu.  
 

I. V tosse je povolený iba jeden top. 
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LEVEL 5 (ELITE)  
LEVEL 5 - AKROBACIA  

A. Každá akrobacia musí začínať a končiť na súťažnom povrchu. 
Ujasnenie: Akrobat sa môže odraziť z chodidiel do stuntového prechodu. Pokiaľ tento odraz z akrobatickej rady 
obsahuje rotáciu bokov cez hlavu, potom musí byť atlét chytený a zastavený v neinverznej pozícii predtým, než 
začne prechod alebo stunt s rotáciou bokov cez hlavu. 
Príklad: [Rondát + flik] s odskokom do salta s kontaktom base alebo bracera by bolo porušením tohto pravidla. Je 
potrebné jasne oddeliť akrobaciu od stuntu, aby bola kombinácia legálna. Chytenie odskoku a potom podrepnutie na 
vytvorenie vyhadzovania do rotácie je povolené. To platí aj pre flik z miesta bez predchádzajúceho rondátu. 
 

B. Akrobacia nad, pod alebo cez stunt, jednotlivca či rekvizitu je zakázaná.  
Ujasnenie: Preskok cez iného človeka je povolený. 
 

C. Akrobacia pri akomkoľvek kontakte s rekvizitou je zakázaná. 

D. Kotúly letmo prehnuté sú povolené. 
Výnimka: Kotúly letmo s twistujúcou rotáciou sú zakázané. 
 

E. Skoky nie sú z pohľadu zákonnosti považované za akrobaciu. Pokiaľ je do akrobatického radu zaradený skok, 
potom tento skok preruší akrobatický rad.  

LEVEL 5 - AKROBACIA Z MIESTA / Z BEHU  

A. Sú povolené prvky až do 1 flipujúcej + 1 twistujúcej rotácie. 
 

LEVEL 5 - STUNTY  

A. Spotter je vyžadovaný pre každého topa nad úrovňou prep. 
 

B. Úrovne stuntov: Predĺžené jednonohé stunty sú povolené. 
 

C. Twistujúce stunty a prechody sú povolené až do 2a1⁄4 twistujúcej rotácie topov vzhľadom k súťažnému povrchu. 
Ujasnenie: Twist vykonaný s pridaným otočením baseov, bezprostredne nadväzujúcim na otočenie topa (bez 
zastavenia), je zakázaaný, ak celková rotácia topa presiahne 2a1⁄4 twistu. Na určenie celkovej rotácie topa budú 
použité jeho boky. Po jasnom a preukázateľnom zastavení topa môžu baseovia pokračovať v ďalšej rotácii stuntu.  
 

D. Stunty a prechody s voľnou flipujúcou rotáciou sú zakázané. 
 

E. Single-based split catch je zakázaný.  
 

F. Single-based stunty s viacerými topmi vyžadujú spottera pre každého topa zvlášť. 
 

G. Stuntové nadhody:  

1) Nadhody sú povolené, ale nesmú presiahnuť výšku 0,5 m nad úrovňou predĺžených rúk.  
Ujasnenie: Ak nadhod presiahne hranicu 0,5 m nad úrovňou predĺžených rúk base(ov), je považovaný za 
toss a/alebo zostup a musí sa nastaviť príslušnými pravidlami pre L5 Tossy a/alebo L5 Zostupy. Na určenie 
výšky nadhodu bude v jeho najvyššom bode použitá vzdialenosť bokov topa a predĺžených rúk base(ov). 

2) Nadhod nesmie dopadnúť do inverzie. 
Nadhody z inverzie do neinverznej pozície sú povolené a na určenie východiskovej pozície bude použitý 
najnižší bod podrepu. Nadhody z inverzie do neinverzie s dopadom v úrovni prep alebo vyššie vyžadujú 
spottera. Nadhody z inverzie do neinverzie nesmú twistovať.  
Výnimka: Front handspringup do predĺženého stuntu môže obsahovať až 1⁄2 twistu. 

3) Nadhody dopadnuté do nevzpriamenej pozície vyžadujú troch chytačov pre multi-based stunty a 
dvoch chytačov pre single-based stunty. 

4) Nadhody sa musia vrátiť k pôvodným baseom. 
Ujasnenie: Jednotlivec nesmie dopadnúť na súťažný povrch bez dopomoci.  
Výnimka 1: Pozri L5 Zostupy, bod C. 
Výnimka 2: Zostup zo single-basedstuntov s viacerými topmi. LE
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5) Helicopters sú povolené až do 180° rotácie, môžu twistovať a musia byť chytené aspoň tromi chytačmi, 
z ktorých jeden sa nachádza v oblasti hlavy a ramien topa.  

6) Nadhody nesmú zámerne cestovať. 
7) Nadhody nad, pod alebo cez stunt, pyramídy alebo jednotlivca sú zakázané.  
8) Topovia v jednotlivých nadhodoch spolu nesmú prísť do kontaktu. 

Výnimka: Zostup zo single-based stuntov s viacerými topmi. 

H. Stuntové inverzie:  
1) Predĺžené inverzné stunty sú povolené. Tiež pozri L5 Stunty a L5 Pyramídy.  
2) Zostupné inverzie sú povolené nad úrovňou prep a vyžadujú dopomoc aspoň troch chytačov, z ktorých 

aspoň dvaja stoja tak, aby chránili hlavu a ramien topa. Kontakt musí byť nadviazaný v úrovni ramien 
baseov alebo vyššie. 
Ujasnenie 1: Chytači musia byť v kontakte s oblasťou medzi pásom a ramenami topa tak, aby tak chránili 
jeho hlavu a ramená. 
Ujasnenie 2: Zostupné inverzie začínajúce v úrovni prep alebo nižšie nevyžadujú troch chytačov. Ak je 
stunt zahájený v úrovni prep alebo nižšie a prejde nad úroveň prep, vyžaduje troch chytačov ( v momente 
zostupujúceho topa je hlavné bezpečnostné riziko). 
Výnimka: Kontrolované stiahnutie predĺženého inverzného stuntu (napr. stojka) na úroveň ramien je 
povolené. 

3) Zostupné inverzie musia zostať v kontakte s pôvodným baseom. 
Výnimka: Pôvodný base môže stratiť kontakt s topom vo chvíli, keď je to nevyhnutné.  
Príklad: Prechody / zostupy s premetom stranou  

4) Zostupné inverzie začínajúce nad úrovňou prep: 
a. Nesmie sa zastaviť v inverzii. Musí plynulo prejsť do neinverznej pozície. 

Príklad: Zostup premetom stranou je povolený, pretože top dopadá na svoje chodidlá. 
Výnimka: Kontrolované stiahnutie predĺženého inverzného stuntu (napr. stojka) na úroveň ramien je 
povolené. 

b. Nesmie dopadnúť alebo sa dotknúť povrchu, kým je v inverzii. Pred dopadom alebo dotykom zeme 
musí prejsť do neinverzie.                                                                                                           
Ujasnenie: Vplyv z predĺženého inverzného stuntu do pozície musí byť preukázateľne zastavený a 
podržaný v neinverznej pozícii pred začatím akejkoľvek inverzie smerom na zem. 

5) Zostupné inverzie spolu nesmú prísť vzájomne do kontaktu. 
 

I. Baseovia nesmú podopierať váhu topa, ak sú v moste alebo v inverzii. 
Ujasnenie: Jednotlivec stojaci na zemi nie je považovaný za topa. 

LEVEL 5 - PYRAMÍDY  

A. Pyramídy podliehajú pravidlám pre L5 Stunty a L5 Zostupy a sú povolené do výšky 2. 

B. Základnú podporu topovi musí poskytovať base.  
Výnimka: Pozri L5 Pyramídové nadhody.  

C. Pyramidové nadhody: 
1) Počas pyramídového prechodu môže top presiahnuť výšku 2 v prípade, že je v priamom fyzickom kontakte 

aspoň s jednou osobou v úrovni prep alebo nižšie. Kontakt musí byť udržiavaný rovnakým bracerom počas 
celého prechodu. 
Ujasnenie: Kontakt topa s basem(i) musí byť naviazaný skôr, než je prerušený kontakt s bracerom(i). 

2) Primárna váha topa nesmie byť nesená v druhej úrovni.  
Ujasnenie: Prechod musí byť plynulý.  

3) Inverzné pyramídové nadhody musia byť chytené aspoň dvoma chytačmi (minimálne jeden base a jeden 
spotter), a to za nasledujúcich podmienok:  
a. Obaja chytači musia byť stacionárni. 
b. Obaja chytači musia udržiavať vizuálny kontakt s topom počas celého prechodu. 

4) Neinverzné pyramídové prechody môžu zahŕňať výmenu baseov. Počas výmeny baseov:  
a. Top musí zostať vo fyzickom kontakte s osobou v úrovni prep alebo nižšie. 

Ujasnenie: Kontakt topa s basem(i) musí byť nadviazaný skôr, než je prerušený kontakt s bracerom(i). 
b. Top musí byť chytený aspoň dvoma chytačmi (minimálne jeden chytač a jeden spotter). Obaja chytači 

musia byť stacionárni a nesmú byť zapojení do žiadneho iného prvku alebo choreografie v okamihu 
začatia prechodu. (Podrep pred vyhodením topa je považovaný za začatie prvku).  

5) Nadhody nesmú byť spojené s topmi nad úrovňou prep.  
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D. Pyramídové inverzie: 
1) Musia sa riadiť pravidlami pre L5 Stuntové inverzie.  

 
E. Pyramídové nadhody s držanou inverziou: 

1) Pyramídové prechody môžu obsahovať držanú inverziu (vrátane držaných flipov) bez priameho kontaktu s 
basemi, ak je top v spojení s aspoň jedným bracerom v úrovni prep alebo nižšie, a to s rovnakým 
bracerom počas celého prechodu. 
Ujasnenie: Kontakt topa s basem(i) musí byť naviazaný skôr, než je prerušený kontakt s bracerom(i). 

2) Držané inverzie (vrátane držaných flipov) sú povolené až do 1a1⁄4 flipujúcej + 1⁄2 twistujúcej rotácie. 
3) Držané inverzie (vrátane držaných flipov) presahujúce 1⁄2 twistujúcej a nepresahujúce 1 twistujúcu rotáciu sú 

povolené do 3⁄4 flipujúcej rotácie, a to iba v prípade, že nadhod začína zo vzpriamenej neinverznej pozície a 
neprechádza cez horizontálnu pozíciu (napr. kolíska, flatback, prone). 
Ujasnenie: Atlét môže vo vyhadzovaní vzpriamenej neinverznej pozície vykonať 3⁄4 flipujúce rotácie vzad do 
pozície prone + 1 twist, zatiaľ čo je v kontakte s bracerom (napr. baskettoss alebo sponge). 

4) Inverzné pyramídové prechody môžu zahŕňať výmenu baseov.  
5) Držené inverzie (vrátane držaných flipov) musia byť v plynulom pohybe. 
6) Všetky netwistujúce držané inverzie (vrátane držaných flipov), musia byť chytené aspoň tromi chytači. 

Výnimka: Držané flipy s dopadom do vzpriamenej pozície v úrovni prep alebo vyššie vyžadujú minimálne 
jedného chytača a dvoch spotterov. 
a. Títo traja chytači/spotteri musia byť stacionárni. 
b. Títo traja chytači/spotteri musia udržiavať vizuálny kontakt s topom počas celého prechodu. 
c. Títo traja chytači/spotteri nesmú byť zapojení do žiadneho iného prvku alebo choreografie v okamihu 

začatia prechodu.  
(Podrep pred vyhodením topa je považovaný za začatie prvku). 

7) Všetky twistujúce (vrátane 1⁄4 twistu) držané inverzie (vrátane držaných flipov) musia byť chytené aspoň 
tromi chytačmi. Všetci chytači musí byť pri chytaní v priamom kontakte s topom. 
a. Chytači musia byť stacionárni.  
b. Chytači musia udržiavať vizuálny kontakt s topom počas celého prechodu.  
c. Chytači nesmú byť zapojení do žiadneho iného prvku alebo choreografie v okamihu začatia prechodu.  

  (Podrep pred vyhodením topa je považovaný za začatie prvku). 
8) Držané inverzie (vrátane držaných flipov) sa nesmú počas inverzie pohybovať smerom dole. 
9) Držané flipy nesmú prísť do kontaktu s inými stuntovými / pyramídovými nadhodmi.  
10) Držané inverzie (vrátane držaných flipov) nesmú byť spojené s topmi nad úrovňou prep. 

LEVEL 5 - ZOSTUPY  

Poznámka: Prvok je považovaný za zostup iba vtedy, ak je uvoľnený do kolísky alebo uvoľnený a asistovaný na súťažný 
povrch.  

A. Kolísky z single-based stuntov vyžadujú spottera, ktorý aspoň jednou rukou/pažou podopiera oblasť medzi pásom 
a ramenami, aby počas kolísky chránil hlavu a ramená topa. 

B. Kolísky z multi-based stuntov vyžadujú dvoch chytačov a spottera, ktorý aspoň jednou rukou/pažou podopiera 
oblasť medzi pásom a ramenami, aby počas kolísky chránil hlavu a ramená topa. 

C. Zostupy sa musia vrátiť k pôvodnému baseovi (om). 
Výnimka 1: Zostupy na súťažný povrch vyžadujú dopomoc pôvodného base a/alebo spottera.  
Výnimka 2: Rovné zoskoky zo stuntov z úrovne pásu a nižšie, neobsahujúce ďalšiu zručnosť(i), sú jediné povolené 
zostupy na súťažný povrch, ktoré nevyžadujú dopomoc. 
Ujasnenie: Jednotlivec nesmie dopadnúť na súťažný povrch z výšky nad úrovňou pása bez dopomoci. 

D. Až 2a1⁄4 twistu je povolené v zostupoch zo všetkých stuntov. 

E. Žiadny stunt, pyramída, jednotlivec alebo rekvizita sa nesmie pohybovať nad alebo pod zostupom, žiadny zostup 
nesmie byť hodený nad, pod alebo cez stunty, pyramídy, jednotlivce alebo rekvizity.  

F. Zostupy s voľnou flipujúcou rotáciou sú zakázané.  

G. Zostupy nesmú zámerne cestovať.  

H. Zostupujúci topovia nesmú byť vo vzájomnom kontakte vo chvíli, keď nie sú v kontakte s basemi.  

I. Tensiondrops/rolls akéhokoľvek druhu sú zakázané. 
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J. Pri kolískach zo single-based stuntov s viacerými topmi musí každého topa chytať dvaja chytači. Chytači a 
baseovia musia byť pred začatím zostupu stacionárni.  

K. Zostupy z inverzií sú povolené a nesmú twistovať. 

LEVEL 5 - TOSSY  

A. Tossy môžu vyhadzovať až štyria baseovia. Jeden base musí byť počas tossu za topmi, môže pomôcť topovi do 
tossu. 

B. Všetci baseovia musia vykonávať tossy s oboma chodidlami na súťažnom povrchu. Tossy musia dopadnúť do 
pozície kolísky, kde topa chytajú aspoň traja pôvodní baseovia, z ktorých jeden sa nachádza pri hlave a ramenách 
topa. Baseovia musia počas tossu zostať stacionárne.  
Ujasnenie: Zámerne cestujúci tossy sú zakázané. 
Výnimka: 1⁄2 otočka baseov, ako napr. v kick twist tossoch, je povolená 

C. Top v tosse musí mať obe chodidlá v/na rukách svojich baseov vo chvíli, keď je toss začatý.  

D. Flipujúce, inverzné a cestujúce tossy sú zakázané. 

E. Žiadny stunt, pyramída, jednotlivec alebo rekvizita sa nesmú pohybovať nad alebo pod tossom a toss nesmie byť 
vyhodený nad, pod alebo cez stunty, pyramídy, jednotlivca alebo rekvizity. 

F. V tossoch je povolené až 2a1⁄2 twistujúcej rotácie. Počet trikov obmedzený nie je. 

G. Topovia v oddelených tossoch spolu nesmú prísť do vzájomného kontaktu a musia prerušiť kontakt so všetkými 
basemi, bracermi a/alebo topmi.  

H. V tosse je povolený iba jeden top.  
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LEVEL 6 (PREMIER)  
LEVEL 6 - AKROBACIA  

A. Každá akrobacia musí začínať a končiť na súťažnom povrchu. 
Výnimka 1: Akrobat sa môže odraziť z chodidiel do stuntového prechodu. Pokiaľ tento odraz z akrobatického radu 
obsahuje rotáciu bokov cez hlavu, potom musí byť atlét chytený a zastavený v neinverznej pozícii predtým, než 
začne prechod alebo stunt s rotáciou bokov cez hlavu. 
Výnimka 2: Rady [rondát + rewind] a [flik vzad + rewind] sú povolené. Akékoľvek ďalšie akrobatické prvky pred 
rondátom alebo flikom sú zakázané. 
 

B. Akrobacia nad, pod alebo cez stunt, jednotlivca či rekvizitu je zakázaná. 
Ujasnenie: Preskok cez iného človeka je povolený. 

 
C. Akrobacia pri ktoromkoľvek kontakte s rekvizitou je zakázaná. 

 
D. Kotúly letmo prehnuté sú povolené. 

Výnimka: Kotúly letmo s twistujúcou rotáciou sú zakázané.  

LEVEL 6 - AKROBACIA Z MIESTA / Z BEHU  

A. Sú povolené prvky až do 1 flipujúcej + 1 twistujúcej rotácie. 
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LEVEL 6 – STUNTY 

A. Spotteri sú vyžadovaní: 
1) Počas one-arm stuntov nad úrovňou prep, okrem cupie a liberty. 

Ujasnenie: One-armheelstretch, arabesque, hightorch, scorpion, bow and arrow, atd. vyžadujú spottera. 
2) Ak vzostup / prechod obsahuje: 

a. Nadhod s twistom presahujúcim 1 rotáciu. 
b. Nadhod s inverziou dopadnutý v úrovni prep alebo nižšie. 
c. Voľný flip. 

3) Počas inverzných stuntov nad úrovňou prep.  
4) Pri nadhode z úrovne nad súťažným povrchom do one-arm stuntu. 

 
B. Úrovne stuntov: 

1) Predĺžené jednonohé stunty sú povolené. 
 

C. Twistujúce stunty a prechody sú povolené až do 2a1⁄4 twistujúcej rotácie topov vzhľadom k súťažnému 
povrchu. 
Ujasnenie: Twist vykonaný s pridaným otočením baseov, bezprostredne nadväzujúcim na otočenie topa (bez 
zastavenia), je zakázaný, ak celková rotácia topa presiahne 2a1⁄4 twistu. Na určenie celkovej rotácie topa budú 
použité jeho boky. Po jasnom a preukázateľnom zastavení topa môžu baseovia pokračovať v ďalšej rotácii stuntu. 
 

D. Rewindy (voľné flipy) a držané flipujúce stunty a prechody sú povolené. 
Rewindy musia začínať na úrovni zeme a sú povolené až do 1 flipujúcej + 1a1⁄4 twistujúcej rotácie. 
Výnimka 1: Rewindy do pozície kolísky sú 1a1⁄4 flipu. Všetky rewindy chytené pod úrovňou ramien vyžadujú dvoch 
chytačov. 
Príklad: Rewind do kolísky je povolený. 
Výnimka 2: Rady [rondát + rewind] a [flik vzad z miesta + rewind] sú povolené. Akékoľvek ďalšie akrobatické 
prvky pred rondátom alebo flikom sú zakázané. 
Ujasnenie 1: Stunty a prechody s voľným flipom, ktoré nezačínajú na súťažnom povrchu, sú zakázané. 
Ujasnenie 2: Toe/leg pitch a podobné typy vyhadzovania sú pri začatí voľne flipujúcich prvkov zakázané. 

 
E. Single-based splitcatch je zakázaný.  

 
F. Single-based stunty s viacerými topmi vyžadujú spottera pre každého topa zvlášť. 

 
G. Stuntové nadhody:  

1) Nadhody sú povolené, ale nesmú presiahnuť výšku 0,5 m nad úrovňou predĺžených rúk.  
Ujasnenie: Ak nadhod presiahne hranicu 0,5 m nad úrovňou predĺžených rúk base(ov), je považovaný za 
toss a/alebo zostup a musí sa riadiť príslušnými pravidlami pre L6 Tossy a/alebo L6 Zostupy. 

2) Nadhody musia dopadnúť do neinverznej pozície. Nadhod nesmie dopadnúť do inverzie.  
3) Nadhody sa musia vrátiť k pôvodným baseom. 

Výnimka 1: Coedový výhod novému baseovi je povolený, pokiaľ je stunt vyhodený jedným basem a 
chytený aspoň jedným basem a spotterom, ktorí nie sú v okamihu začatia prechodu zapojení do žiadneho 
ďalšieho prvku alebo choreografie. 
Výnimka 2: Výhody do single-based stuntov s viacerými topmi sú povolené a nemusia sa vrátiť k 
pôvodnému baseovi (om). Pôvodný base sa v tomto prípade môže stať požadovaným spotterom tohto 
stuntu. 
Ujasnenie: Jednotlivec nesmie z výšky nad úrovňou pásu dopadnúť na súťažný povrch bez pomoci.  

4) Helicopters sú povolené až do 180° rotácie, môžu twistovať a musia byť chytené aspoň tromi chytačmi, z 
ktorých jeden sa nachádza v oblasti hlavy a ramien topa. 

5) Nadhody nesmú zámerne cestovať. Pozri výnimky v bode G3 vyššie. 
6) Nadhody nad, pod alebo cez stunt, pyramídy alebo jednotlivca sú zakázané. 
7) Topovia v jednotlivých nadhodoch spolu nesmú prísť do kontaktu. 

Výnimka: Single-based stunty s viacerými topmi. 
 

H. Stuntové inverzie: 
1) Zostupné inverzie začínajúce nad úrovňou prep vyžadujú dopomoc aspoň dvoch chytačov. Top musí 

udržiavať kontakt s baseom. 
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LEVEL 6 - PYRAMÍDY  

A. Pyramídy sú povolené do výšky 2a1⁄2.  
 

B. Každý top v pyramíde s výškou 2a1⁄2 (ktorého základná podpora  má aspoň jedno chodidlo mimo zeme) vyžaduje 
aspoň dvoch spotterov, z ktorých jeden poskytuje doplňujúcu podporu pyramíde. Obaja spotteri musia byť v pozícii 
v momente, kedy top nastupuje do pyramídy. Jeden spotter musí byť zozadu topa a druhý spotter musí byť spredu 
topa alebo zo strany pyramídy v takej pozícii, aby mohol chytiť topa v prípade zostupu dopredu. Až bude pyramída 
v pokojnej/stabilnej pozícii a bude sa chystať na zostup, tento spotter sa môže premiestniť dozadu na chytenie 
kolísky.                                                                                                                                                                 
Vzhľadom na rôznorodosť pyramíd odporúčame preskúmanie každej novej pyramídy, kde by umiestnenie spotterov 
mohlo byť nejasné. 
Ujasnenie: Pre všetky tower pyramídy je vyžadovaný bracer, ktorý asistuje stoju na stehnách a navyše spotter v 
pozícii za topom, ktorý nie je v kontakte s pyramídou. 
 

C. Voľné vzostupy sú povolené.  
Všetky neflipujúce voľné vzostupy sú povolené až do 2 twistujúcich rotácií.                                                       
Voľné flipujúce vzostupy začínajúce v úrovni krajiny nesmú začínať v pozícii stoja na rukách a sú povolené až do 
1 flipujúcej (maximálne 3⁄4 voľné flipujúce rotácie medzi voľným a chytením) + 1 twistujúca rotácia. Voľné flipujúce 
vzostupy začínajúce nad úrovňou zeme sú povolené až do 1 flipujúcej (maximálne 3⁄4 voľné flipujúce rotácie medzi 
voľným a chytením) + 0 twistujúce rotácie. 
Ujasnenie: Voľné vzostupy nesmú výrazne presiahnuť výšku zamýšľaného prvku a nesmú prechádzať nad, pod alebo 
cez iný stunt, pyramídu alebo jednotlivca 
 

D. Pyramídové nadhody: 
 

1) Počas pyramídového prechodu môže top presiahnuť výšku 2a1⁄2 za týchto podmienok: 
a. Kedykoľvek je top počas nadhodu v pyramíde uvoľnený a chytený v úrovni druhého poschodia, musí 

sa vrátiť k pôvodnému second layer baseovi, ktorý ho nadhodil (napr. tic-tock v tower pyramíde). 
b. Voľné nadhody z pyramíd s výškou 2a1⁄2 nesmú dopadnúť do pozície prone ani do inverzie.  
 

E. Pyramidové inverzie:  
1) Inverzie sú povolené až do výšky 2a1⁄2.  
2) Zostupné inverzie začínajúce nad úrovňou prep vyžadujú dopomoc aspoň dvoch baseov. Top musí 

udržiavať kontakt s basem alebo iným topom. 
 

F. Pyramídové nadhody s držanou inverziou: 
1) Držané flipy sú povolené až do 1a1⁄4 flipujúce + 1 twistujúce rotácie. 
2) Držané flipy sú povolené, ak je udržiavaný priamy fyzický kontakt s aspoň jedným topom v úrovni prep 

alebo nižšie, a musí byť chytené aspoň dvoma chytačmi. 
Výnimka: Držané inverzie do pyramídy s výškou 2a1⁄2 môžu byť chytené jednou osobou. 

3) Všetky držané inverzie (vrátane držaných flipov) s dopadom do vzpriamenej pozície v úrovni prep alebo 
vyššie vyžadujú aspoň jedného base a spottera, ktorí musia spĺňať nasledujúce podmienky: 

a. Base / spotter musí byť stacionárny. 
b. Base / spotter musí udržiavať vizuálny kontakt s topom počas celého prechodu. 
c. Base / spotter nesmie byť zapojený do žiadneho iného prvku alebo choreografie v okamihu začatia 

prechodu. (Podrep pred vyhodením topa je považovaný za začatie prvku). 
 

G. Voľné nadhody z pyramíd s výškou 2a1⁄2: 
1) Nesmie dopadnúť do pozície prone ani do inverzie. 
2) Sú povolené do 0 flipujúce + 1 twistujúce rotácie 

 
H. Predĺžené one-arm paper dolls vyžadujú spottera pre každého topa. 
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LEVEL 6 - ZOSTUPY  

Poznámka: Prvok je považovaný za zostup iba vtedy, ak je uvoľnený do kolísky alebo uvoľnený a asistovaný na súťažný 
povrch. 

A. Kolísky zo single-based stuntov presahujúce 1 1⁄4 twistujúcej rotácie vyžadujú spottera, ktorý počas kolísky 
aspoň jednou rukou/pažou podopiera hlavu a ramená topa. 
 

B. Zostupy na súťažný povrch vyžadujú dopomoc pôvodného base a/alebo spottera. 
Výnimka: Rovné zoskoky zo stuntov z úrovne pása a nižšie, neobsahujúce ďalšie zručnosti, sú jediné povolené 
zostupy na súťažný povrch, ktoré nevyžadujú dopomoc. 
Ujasnenie: Jednotlivec nesmie dopadnúť na súťažný povrch z výšky nad úrovňou pása bez dopomoci. 
 

C. Kolísky zo stuntov a pyramíd vo výške 2 sú povolené až do 2 a 1⁄4 twistu a vyžadujú aspoň dvoch chytačov. 
Kolísky pyramíd vo výške 2 a 1⁄2 sú povolené do 1 a 1⁄2 twistu a vyžadujú dvoch chytačov, z ktorých jeden musí 
byť v okamihu začatia zostupu stacionárny. 
Výnimka: Z čelných pozícií (napr. extension, liberty, heelstretch) v 2-1-1 Thighstand pyramídach je povolený zostup s 
2 twistami. 
 

D. Voľné zostupy z pyramíd s výškou 2a1⁄2 nesmú dopadnúť do pozície prone ani do inverzie.  
 

E. Voľné flipujúce zostupy do kolísky: 
1) Sú povolené až do 1a1⁄4 flipujúcej + 1⁄2 twistujúcej rotácie (arabian). 
2) Vyžadujú aspoň dvoch chytačov, z ktorých aspoň jeden je pôvodný base. 
3) Nesmie zámerne cestovať.  
4) Musí začínať v úrovni prep alebo nižšie (nesmie začínať v pyramíde s výškou 2a1⁄2). 

Výnimka: 3⁄4 flip vpred do kolísky môže byť vykonaný z pyramídy s výškou 2a1⁄2, nesmie twistovať a vyžaduje 
dvoch chytačov, jedného na každej strane topa, z ktorých jeden musí byť v okamihu začatia zostupu 
stacionárny.  

F. Voľné flipujúce zostupy na súťažný povrch sú povolené iba v prevedení s flipom dopredu:  
Ujasnenie: Zostupy s flipom vzad musia dopadnúť do kolísky. 

• Sú povolené až do 1 vpred flipujúce + 0 twistujúce rotácie. 
• Musí sa vrátiť k pôvodnému baseovi. 
• Vyžaduje spottera.  
• Nesmie zámerne cestovať.  
• Musí začínať v úrovni prep alebo nižšie (nesmie začínať v pyramíde s výškou 2a1⁄2). 
• Tensiondrops/rolls akéhokoľvek druhu sú zakázané.  
• Pri kolískach zo single-based stuntov s viacerými topmi musia každého topa chytať dvaja chytači. Chytači a baseovia 

musia byť pred začatím zostupu stacionárni.  
• Twistujúce kolísky z one-arm stuntov vyžadujú spottera, ktorý počas kolísky aspoň jednou rukou/pažou podopiera 

hlavu a ramená topa.  
• Zostup nesmie byť hodený nad, pod alebo cez stunty, pyramídy alebo jednotlivca.  
• Zostupy sa musia vrátiť k pôvodnému baseovi (om). 

Výnimka: Zostupy zo single-based stuntov s viacerými topmi sa nemusia vrátiť k pôvodnému baseovi(om). 
• Zostupy nesmú zámerne cestovať.  
• Zostupujúci topovia nesmú byť vo vzájomnom kontakte vo chvíli, keď nie sú v kontakte s basemi.  

 

LEVEL 6 - TOSSY  

A. Tossy môžu vyhadzovať až štyria baseovia. Jeden base musí byť počas tossu za topom a môže pomôcť topovi do tossu. 
Výnimka 1: Flyawaytoss (do inej skupinky baseov), ktorý by letel cez zadnú osobu. 
Výnimka 2: Arabiantoss, pri ktorom by mala tretia osoba začať vpredu, aby bola v pozícii pre chytenie kolísky.  

B. Tossy musí začínať na úrovni zeme a dopadnúť do pozície kolísky. Top musí byť chytený v pozícii kolísky aspoň tromi 
basemi, z ktorých jeden sa nachádza pri hlave a ramenách topa.Tossy nesmú byť nasmerované tak, aby sa baseovia museli 
presunúť, aby chytili topa. 

C. Topovia v tosse musia mať obe chodidlá v/na rukách svojich basov vo chvíli, keď je toss začatý. 

D. Flipujúce tossy sú povolené až do 1a1⁄4 flipujúcej rotácie + dvoch ďalších zručností. Salto, pike alebo layout nie sú počítané 
medzi dvoma prvkami. 

• Salto + x-out + full twist je povolený (Salto + x-out + doublefull twist je zakázaný; X-out je považovaný za samostatný 
prvok). 

• Double full twisting layout je povolený (Full twistin glayout + split + full twist je zakázaný).  
• o - Kick + full twisting layout je povolený (Kick + double fulltwisting layout / Kick + fulltwisting layout + kick sú 

zakázané). 
• Pike + open + double full twist je povolený (Pike + split + double full twist je zakázaný). LE
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• Arabian front + full twist je povolený. 
Poznámka: Arabian front 1a1⁄2 twist je povolený toss.  

E. Žiadny stunt, pyramída, jednotlivec alebo rekvizita sa nesmú pohybovať nad alebo pod tossom a toss nesmie byť vyhodený 
nad, pod alebo cez stunty, pyramídy, jednotlivca alebo rekvizity. 

F. Neflipujúce tossy sú povolené až do 3a1⁄2 twistu. 

G. Flyaway tossy sú povolené. Top vyhodený do inej skupinky baseov musí byť chytený v pozícií kolísky aspoň tromi 
stacionárnymi chytačmi. Chytači nesmú byť v okamihu začatia tosu zapojení do žiadnej inej choreografie a musia mať vizuálny 
kontakt s topom od zahájenia počas celého tosu. Toss je povolený až do 0 flipujúce + 1a1⁄2 twistujúcej rotácie alebo do 3⁄4 flipu 
vpred + 0 twistu. Baseovia zapojení v tosse musia byť počas vyhadzovania stacionárni. 

H. Topovia v oddelených tossoch spolu nesmú prísť do vzájomného kontaktu a musia prerušiť kontakt so všetkými basemi, 
bracermi a/alebo inými to pmi. 

I. V tosse je povolený iba jeden top. 
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Tento dokument vydáva Slovenská cheerleading únia, v rámci európskych (ECU) a svetových 

(ICU) predpisov. 

Dokument podlieha autorskému zákonu č. 185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.  

Tlačové chyby, omyly a zmeny sú vyhradené. 


