
Технічна цінність (коротка програма) 14-16, 16+ 

№ Обов’язкові технічні елементи  Назва команди 

          

1. Серія стрибків: стрибок «шпагат» на праву ногу 

(амплітуда не менше 135⁰) + стрибок козак ліва нога 

вперед (не нижче 90⁰) 

          

2. Серія рівноваг: рівновага ліва нога вперед вище 90⁰ за 

допомогою руки/рук, вільна нога зігнута (гомілка в 

горизонт. положенні), корпус рівно + 1 крок, не 

приставляючи ногу + бічна рівновага на праву ногу, 

амплітуда мінімум 135⁰, ноги прямі, за допомогою 

правої руки та з нахилом вліво. 

          

3. Рівновага + стрибок з асамбле: рівновага панші, 

вільна нога зігнута (ліва нога назад з прим. 1 руки. 

корпус в горизонт. положенні) + стрибок торкаючись з 

асамбле з обертанням мін. 180° від зльоту до 

приземлення) та зі скручуванням тіла (права нога 

вперед, ліва нога пряма). 

          

4. Поворот + В-серія РТ із зміною рівня: 

поворот (мін. 360°) вільна нога (права або ліва) піднята 

назад нижче 90° + B-серія РТ на вибір, показуючи різні 

рівні 

          

5. Стрибок + В-серія ДП: жете ан турнан «олень» (права 

нога вперед у положенні «торкаючись», амплітуда не 

менше 135⁰) + B-серія РТ, включаючи будь-який 

нахил/випад 

          

6. А-серія РТ + Рівновага: серія з 2 РТ, 1 з яких – будь-

який вигин + рівновага з лівою ногою вперед не нижче 

90⁰ із вигином вперед, опорна нога зігнута. 

          

7. А-серія РТ, включаючи будь-яку цілісну хвилю + 

стиснення (довільний порядок) 
          

8. А-серія РТ, включаючи скручування           
9. А-серія РТ на вибір з обертанням на 180⁰ під час одного 

з рухів 
          

10. В-серія РТ с пререміщенням, включаючи будь-який 

ціліний взмах + вигин в сторону + розслаблення 

(довільний порядок), с переміщенням під час хоча б 1 

РТ  

          

11. В-серія РТзі зміною напрямків, включаючи цілісну 

бокову хвилю, нахил/випад і скручування (довільний 

порядок) 

          

12. В-серія РТ зі зміною побудови, один з РТ – цілісний 

взмах вперед        
          

 ВСЬОГО: (максимум 6.0)           
ПРИМІТКА: Виконання елементів оцінюється так: 

0,5 бала: елемент виконаний чисто, з правильною технікою та без помилок 

0,3 бали: існують незначні помилки в техніці, не зовсім чисте виконання 

0,1 бала: існують проблеми з правильною технікою та виконанням, проте суддя може чітко розпізнати елемент 

0 балів: елемент не виконаний всією командою, є значні помилки у виконанні елемента, суддя не може 
розпізнати елемент 
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