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WBTF KRÁTKÝ PROGRAM PRO JUNIORY 
 
 

• KONCEPT 
Krátký program pro juniory je strukturovaná disciplína, která je ukázkou 
požadovaných dovedností a který se skládá z jednotlivých elementů krátkého 
programu. Provádí se na povinnou hudbu a jednotlivé prvky musí být prováděny na 
přesně určený počet dob. Krátký program je postaven z požadovaných prvků, které 
jsou odvozeny z pěti „kategorií twirlingu“ (otočky, komplex prvků na místě, komplex 
prvků v pohybu, rollsy a kontaktní materiál) a musí být provedeny přesně tak, jak je 
předepsáno. 
 

• FILOZOFIE KRÁTKÉHO PROGRAMU PRO JUNIORY 
Krátký program pro juniory představuje základ dovedností potřebných pro krátký 
program seniorů. Při provádění osmi požadovaných prvků se očekává předvedení 
se správnou technikou práce hůlky i pohybů těla. Soutěžící musí provést požadované 
prvky přesně na konkrétní počet dob hudebního doprovodu. 
 

• PRIMÁRNÍ ZAMĚŘENÍ 
 

– Provedení povinných prvků je povinné v takovém pořadí, v jakém jsou 
předepsané. Všechny povinné prvky jsou předváděny čelem dopředu. 

– Pozornost bude kladena na techniku těla a práci s hůlkou při provádění 8 
povinných prvků odvozených ze tří „hlavních aspektů twirlingu“ (výhozy, rollsy 
a kontaktní materiál). 

– Krátký program vyžaduje dostatečnou schopnost twirlera k předvedení 
požadovaných prvků na určené doby hudebního doprovodu. Soutěžící má 
přibližně 8 dob mezi jednotlivými povinnými prvky, na které se musí vrátit zpět 
do středu soutěžní plochy. 

 
Junior ženy a junior muži budou vystupovat na rozdílný hudební doprovod. 
 
 
WBTF KRÁTKÝ PROGRAM PRO SENIORY 
 
 

• KONCEPT 
Krátký program pro seniory je tzv. „mostem“ k „svobodě“ v disciplíně Freestyle. Je 
předváděn na povinnou hudbu a kombinuje prvky z obou disciplín, tj. povinné prvky 
krátkého programu s doplněním kreativních prvků za doprovodu hudby. Program je 
kratší než je požadováno ve Freestyle, ale zároveň víc „zábavnější“ než jen samotné 
povinné prvky. Krátký program je sestaven z požadovaných prvků, které jsou 
odvozeny z pěti „kategorií twirlingu“ (otočky, komplex prvků na místě, komplex prvků 
v pohybu, rollsy a kontaktní materiál) a musí být provedeny přesně tak, jak je 
předepsáno. 
 

• FILOZOFIE KRÁTKÉHO PROGRAMU PRO SENIORY 
Krátký program vytváří základ dovedností potřebných pro Freestyle se zaměřením na 
hudební interpretaci, kompozici a projev. Při provádění osmi požadovaných prvků se 
očekává předvedení se správnou technikou práce hůlky i pohybů těla. Muzikálnost 
je faktor, který rozvíjí rytmické variace, využití akcentů, atd. 
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• PRIMÁRNÍ ZAMĚŘENÍ 
 

– Provedení povinných prvků je povinné v takovém pořadí, v jakém jsou 
předepsané. Všechny povinné prvky jsou předváděny čelem dopředu. 

– Pozornost bude kladena na techniku těla a práci s hůlkou při provádění 8 
povinných prvků odvozených ze 3 „hlavních aspektů twirlingu“ (výhozy, rollsy 
a kontaktní materiál) 

– Krátký program vyžaduje dostatečnou schopnost k předvedení 
požadovaných prvků na určené doby hudebního doprovodu, zobrazení 
výkonnostních dovedností, rozvíjení hudebního doprovodu, pohybu po ploše, 
návaznosti, atd. 

 
Senior ženy a senior muži budou vystupovat na rozdílný hudební doprovod. 

  
  
  

HODNOCENÍ KRÁTKÉHO PROGRAMU 
 
Obecná pravidla pro krátký program juniorů 

• Všechny požadované prvky musí být předváděny čelem dopředu a jak 
jsou předepsané. 

• Rotace hůlky musí být ve standardních směrech (vertikál, horizontál). 
• Krátký program pokrývá 1/3 až 1/2 soutěžní plochy. 
• Všechny požadované prvky musí začít na 1. dobu a měli by skončit 

před 8. dobou (v závislosti na dovednostech soutěžícího). 
• Pokud je požadovaný prvek dokončen před 8. dobou, soutěžící počká 

s dalším požadovaným prvkem a začne znovu na 1. dobu. 
• Výraz obličeje je přijatelný, ale očekává se, že bude odpovídat hudbě. 

 
Obecná pravidla pro krátký program seniorů 

• Všechny požadované prvky musí být předváděny čelem dopředu a jak 
jsou předepsané. 

• Rotace hůlky musí být ve standardních směrech (vertikál, horizontál). 
• Krátký program pokrývá mezi 1/3 a 1/2 soutěžní plochy. 
• Všechny požadované prvky musí začít na 1. dobu a měli by skončit 

před 8. dobou (v závislosti na dovednostech soutěžícího). 
• Pokud je požadovaný prvek dokončen před 8. dobou, soutěžící 

pokračuje doplňkovými volně zvolenými prvky. 
• Veškeré taneční prvky jsou povoleny. Akrobatické prvky jsou povoleny 

pouze tyto: hvězda (na 1 nebo 2 rukou), podmetky, stojky, přemety (na 
1 nebo 2 rukou), provazy a kotouly/převaly na zemi. Akrobatické prvky 
ve vzduchu nejsou povoleny. 

• Doplňkový materiál je použit mezi požadovanými prvky. 
• Výraz obličeje je přijatelný, ale očekává se, že bude odpovídat hudbě. 
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KOSTÝM 
 
Soutěžící (muži a ženy) musí předvádět krátký program v oficiálním dresu země, 
kterou reprezentují. Neplatí pro národní soutěž. 
 
POŽADOVANÉ PRVKY 
 
Obecná ustanovení: 

• Hlava zůstává během předvádění všech povinných prvků vzpřímená. 
• Výraz obličeje je přijatelný, ale očekává se, že bude odpovídat hudbě. 
• Soutěžící musí daný pohyb předvést za méně než 8 dob. 

 
1. PRVKY V POHYBU (GRAND JETÉ) 

Pravá noha 
1-2 Tělo diagonálně směrem k pravému přednímu rohu (hlava, boky a ramena  

směřují k pravému přednímu rohu); P chassé s PR zpětnou figure 8, L paže 
propnutá ve výši ramene do L strany. 

3 Krok L, P ruka vertikální výhoz přes palec. 
4 P grand jeté a dopad, L ruka se přesune podél těla na L stranu, poté nahoru  

do pozice před tělo, lehce nad výšku ramene, dlaní dolů, přitom se P ruka 
přirozeným pohybem přesune na P stranu. Ramena a boky musí být 
rovnoběžně a kolmo na nohy během skoku. Hlava sleduje  hůlku. 

5 L demi plié, PR standardní chycení, LR se přemístí propnutá dlaní dolů na L  
stranu do výše ramene. 

6 Krok P na špičce (4. pozice), L ruka se přesune dolů na L stranu k tělu. Hůlka  
stočená do uzamčené pozice na P ruce, P ruka pokračuje obloukem ve 
směru hodinových ručiček (z pohledu soutěžícího). 

7 Konec v relevé ve 4. pozici, P noha vepředu. L ruka propnutá dopředu lehce  
nad úrovní ramene, P ruka dozadu lehce pod úrovní ramene dlaní dolů. 

 
Levá noha 
1-2 Tělo diagonálně směrem k pravému přednímu rohu (hlava, boky a ramena  

směřují k pravému přednímu rohu); L chassé s PR zpětnou figure 8, L paže 
propnutá ve výši ramene do L strany. 

3 Krok P noha a pak P ruka vertikální výhoz přes palec. 
4 L grand jeté a dopad, P ruka se přesune podél těla na P stranu, poté nahoru  

do pozice před tělo, lehce nad výšku ramene, dlaní dolů, přitom L ruka 
zůstane propnutá ve výši ramene. Ramena a boky musí být rovnoběžně a 
kolmo směrem k noze během skoku. Hlava sleduje hůlku. 

5 P demi plié, PR standardní chycení, LR zůstane na straně. 
6 Krok L na špičce (4. pozice), L ruka se přesune dolů na L stranu k tělu. Hůlka  

stočená do  uzamčené pozice na P ruce, P ruka pokračuje obloukem ve 
směru hodinových ručiček (z pohledu soutěžícího). 

7 Krok P pokračování ve směru skoku do relevé ve 4. pozici, P noha vepředu.  
L ruka propnutá dopředu lehce nad úrovní ramene, P ruka dozadu lehce pod 
úrovní ramene dlaní dolů. 

 
GRAND JETÉ U MUŽŮ: Práce těla – kvalita je založena na síle, propnutí a výšce 
GRAND JETÉ U ŽEN: Práce těla – kvalita je založena na lehkosti, eleganci a flexibilitě 
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2. VERTIKÁLNÍ VÝHOZ PR, 1 ½ OTOČKY DOLEVA, LR CHYCENÍ „NASLEPO“ 
• PR vertikální oblouk, krok dopředu na P chodidle – přitáhnout L chodidlo  

k P do 5. pozice relevé, L ruka napnutá ve výšce ramene do levé strany. 
• Krok dopředu na P špičce ve 4. pozici relevé. 
• P ruka výhoz přes palec (ze středu hůlky, od středu těla); 2-3 rotace hůlky, 1 ½ 

otočky doleva na L chodidle ve výponu (P chodidlo proti L kotníku), hlava v 
prodloužení těla při otočkách, ruce v bok, dlaně směrem k tělu, prsty u sebe a 
směřují dolů. 

• Dokončení otočky čelem vzad ve výpadu 4. pozice odsunutím P chodidla 
vzad (proti podlaze) směrem k porotě, L ruka chycení naslepo nad levým 
ramenem blízko L ucha, L ruka skrčená, ve středu hůlky, P ruka zůstává po 
dobu chytání v bok. 

• Oblouk L rukou dolů, předání hůlky do P (lokty napnuté), otočka doprava do 
pozice čelem dopředu, P ruka vertikální oblouk, úkrok P chodidlem do P 
strany, paže do V dlaní dolů. 

 
3. NAVAZUJÍCÍ ROLLS NA LOKTY S „RYBIČKOU“ NA PRAVOU RUKU 
• Chodidla 5. pozice relevé (P vepředu), P ruka vertikální oblouk (natažená 

ruka), L ruka natažená do L strany ve výši ramene, hůlka přes nohy (při pohybu 
P ruky ze středu hůlky a změna směru na L přední diagonálu). 

• Krok L chodidlem do L přední diagonály, směr těla L přední diagonála (hlava, 
boky, ramena do L přední diagonály), začít roll na loket (diagonální směr). 

• Práce nohou – půlkruh následovně: 
◦ krok 1: L chodidlo, bok L diagonálně (loket 1) 
◦ krok 2: otočka na P chodidle (loket 2) 
◦ krok 3: krok směrem dopředu na L chodidlo s boky směrem na P stranu 

(loket 3) 
◦ mezi krokem 3. a 4. (s loktem 4 hlava, boky, ramena čelem dopředu) 
◦ krok 4: na P chodidle do P strany (nebo lehce dopředu), P špička směrem 

diagonálně do P strany, boky směrem dopředu 
• Rybička na P ruku (P ruka se otevře přímo do P strany do úrovně ramene, 

otevřená L ruka dlaní nahoru, ramena a boky směrem dopředu, váha na P 
chodidle, tendu´ L v 2. pozici. 

 
4. 2 ½ NAVAZUJÍCÍ HORIZONTÁLNÍ ROLLS NA KRKU 
• 1 horizontální zpětná figure 8 s „chainé“ otočkou na L, hůlka ve výši ramen,  

L ruka napnutá ve výši ramene do levé strany. 
• Úkrok L, P při otočce do L dopředu diagonálně; P rukou přesunout lehce ze 

středu hůlky, zatímco se pohybuje (diagonálně) z levé strany ke krku, hůlku 
položit na L stranu krku, směr L přední diagonála (ramena, boky a hlava čelem 
do L diagonály). 

• 2 ½ navazujícího rollsu vzadu na krku (diagonálně), nohy při rollsu opisují 
oblouk (půlkruh); obě ruce dole a lehce od těla (lokty propnuté), dlaně 
směrem dolů, palce ve stejné úrovni jako ostatní prsty. 

• Roll 1. doba: hůlka položená na L stranu krku, krok L chodidlem doleva 
diagonálně (hlava, boky, ramena směrem doleva diagonálně). 

• Roll 2. doba: hůlka na P straně krku, krok P s otočkou. 
• Roll 3. doba: hůlka na L straně krku, krok L, tělo směrem do P strany. 
• Roll 4. doba: hůlka na P straně krku, krok P s otočkou. 
• Roll 5. doba: hůlka na L straně krku, krok L přímo do L strany s tělem směrem 

dozadu; L ruka dlaní dolů na pravém rameni s P rukou paralelně s podlahou, 
tělo směrem dozadu, chodila v 2. pozici v relevé. 
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5. HORIZONTÁLNÍ VÝHOZ, 1 ½ OTOČKA DOPRAVA, PRAVÁ RUKA CHYTÁNÍ ZA ZÁDY 
• Chodidla v 5. pozici v relevé, L chodidlo vepředu; L ruka horizontální figure 8 

(kruh pod, nad), P ruka propnutá ve výši ramene do P strany. 
• Krok dopředu na L špičce do 4. pozice relevé. 
• L ruka horizontální výhoz (střed hůlky, střed těla), 2-3 rotace hůlky, 1 ½ otočky 

doprava na P chodidle (L noha u P kotníku při otočce, vzpřímený postoj, hlava 
v ose těla, ruce v bok při otočce, prsty u sebe). 

• P ruka chytá za zády (střed hůlky, střed pasu), poslední oční kontakt s hůlkou 
přes L rameno; L noha dozadu (proti podlaze) směrem k porotě do P 4. pozice 
výpad a současně propnutí L paže diagonálně nahoru dozadu (hlava v linii s 
rukou, záda rovná, horní tělo v linii s propnutou nohou). 

• Krok na L chodidle (do 2. pozice relevé) do P strany, otočka P do pozice 
čelem dopředu s vertikálním obloukem v P ruce (napnutá ruka) při úkroku P 
chodidlem do P, tendu L ve 2. pozici, L ruka zůstane diagonálně, tvoří V, dlaň 
směrem do L strany. 

 
6. KONTAKTNÍ MATERIÁL (24 DOB) 
• L výpad 4. pozice odsunutím P nohy do P strany (hlava, boky a ramena do L 

strany). 
• P ruka vertikální prsty: 1-2 zpětné předání z L do P (hůlka jde za hlavou do P 

strany), současně přenesení váhy do P výpadu v 2. pozici; hlava, boky a 
ramena dopředu (nohy a chodidla vytočené) s L paží napnutou ve výši 
ramene, přesun L paže zezadu do L strany 

• 2-1 vertikální prsty P ruka dole vzadu (cesta hůlky mezi P paží a tělem) 
provedené v nízkém oblouku z L strany těla na P stranu těla, čelem dozadu, 
hůlka se přesouvá dolů v době otočky na P špičce P chodidla, překřížením L 
chodidla vepředu před P nohou (čelem dozadu) a pokračování otáčení do P 
na špičkách obou chodidel, L paže zůstane natažená ve výši ramene a 
přesouvá se přes přední stranu kolem dokola zpět dozadu. 

• Z 5. pozice relevé čelem do L strany, výhoz jedna/jedna a půl rotace flip z P 
ruky vepředu s tělem (ramena a boky) otočeným do L strany, L ruka napnutá 
dozadu; Krok dozadu na P chodidle do arabesky plié 4. pozice do L strany, 
chycení P rukou backhand L ruka nahoře s dlaní obrácenou dolů, paže v 
diagonální rovině. Hlava čelem dopředu, pohled přes P rameno. 

• L noha do P 4. pozice ve výpadu (čelem do L strany) při spouštění L paže 
(natažená ve výši ramene). 

• Flip z P ruky 1-2 rotace vepředu, ramena a boky zůstávají čelem do L strany; 
tělo otočit do L do L výpadu ve 4. pozici, čelem do P strany, přesun L ruky 
zadem do P strany; chycení P rukou pod nataženou L rukou (ramena a boky 
čelem do P strany, pohled přes L rameno). 

• Protočení zepředu dozadu s přenesením váhy na P chodidlo do 2. pozice 
tendu (čelem vzad) s váhou na P chodidle s P nohou propnutou, L ruka 
pokračuje přirozeně v pohybu; ramena se otočí lehce dopředu a přitom P 
loket k tělu, hlava dopředu. 

• Výhoz 1 nebo 1 a ½ otočky hůlky P flip přes palec; Pivot L dozadu, váha 
zůstává na P chodidle. 

• Chycení L rukou za krkem s L loktem zvednutým a směřujícím do P strany, P 
ruka napnutá diagonálně dolů do L strany s hlavou a rameny směřujícími 
dozadu. Chodidla zůstávají ve 2. pozici tendu L. 

• Pokračovat rotací (ramena a boky směřují do P strany), přitom tlačit L loket 
dolů, pohled přes L rameno; P ruka napnutá diagonálně dolů. 

• Výhoz L rukou zpětný flip (1 otočka hůlky) v úrovni pasu, Pivot P dozadu 
posunutím váhy na L špičku; Chycení P rukou za zády  ve středu zad s rameny, 
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boky a hlavou směrem dozadu a chodidly ve 2. pozici tendu L, L ruka 
diagonálně dolů. 

• Hůlku zatlačit dolů při krocích dopředu P chodidlo do P plié, přitlačit L 
chodidlo k P do 5.pozice relevé (P chodidlo vepředu); P oblouk s L paží 
nataženou do L strany ve výši ramene. 

• Posunout hůlku do úchopu za koncovku, roll od L ramene přes záda při kroku 
dozadu na P chodidle, ramena do L strany, L paže napnutá do L strany ve výši 
L ramene, hlava čelem dopředu, chycení backhand P rukou (střed hůlky, 
střed těla), zvednutí L chodidla do plié v arabesce ve 4.pozici do L strany, L 
paže diagonálně nahoru (P paže v přímé linii od konečků prstů P ruky ke 
konečkům prstů L ruky, pohled přes P rameno při chytání). 

• Přechod do horizontálního směru; Krok na L chodidlo, snížení L ruky do výše 
ramene, otočka L s P horizontální protočením (začátek z P strany těla a konec 
vzadu). 

• Krok P chodidlem dopředu do 4. pozice relevé; Spojení rukou a předání hůlky 
do L ruky před hrudí ve výši ramen (lokty skrčené). 

• 1 otočka na špičce L chodidla, P chodidlo k L kotníku při otočce, P paže do P 
strany ve výši ramene při začátku otočky. 

• Horizontální prstová 8 nad hlavou s L rukou přirozeně; chytit nabalením přes 
palec do plné ruky, P špička se dotkne podlahy u L chodidla. 

 
 

7. PRVKY NA MÍSTĚ – ZPĚTNÁ PODMETENKA 
• Stojná noha pravá: 

1. vertikální flip P ruka – krok dopředu na P chodidle 
2.-3. oblouk – přitlačit L chodidlo k P do 5. pozice relevé 
4. krok dopředu nebo lehce diagonálně do L strany na P špičce do  

4. pozice relevé ve výponu (L ruka napnutá na L straně ve výšce 
ramene) 

5.-6. P zpětná podmetenka – ruce napnuté do strany, celá otočka dopředu  
a konec v 5. pozici relevé (chodidla blízko u sebe) (-konec tělem do P 
strany, chodidla v 5. pozici relevé (P chodidlo směrem dopředu), 
přetočit tělo čelem dopředu do 5. pozice relevé), pohled na hůlku 

7. Chycení 
 

• Stojná noha levá: přesně obráceně než pravá, ale končí v 5. pozici relevé (L 
chodidlo vepředu. 

 
8. VERTIKÁLNÍ VÝHOZ PŘES PALEC P RUKA, 2 OTOČKY DOLEVA, CHYCENÍ L RUKOU 
• P ruka vertikální oblouk, (P ruka napnutá) – krok dopředu na P chodidle; přísun 

L chodidla k pravému do 5. pozice relevé; L ruka napnutá do L strany ve výši 
ramene. 

• Krok dopředu na P špičce do 4. pozice relevé; P ruka výhoz přes palec (střed 
hůlky, střed těla) 2-4 rotace hůlky. 

• Odraz na 2 otočky na L špičce L chodidla (P chodidlo k L kotníku), hlava v ose 
těla při otočce (žádná práce nohou navíc před obratem); ruce v bok, prsty u 
sebe při otočkách. 

• L ruka chytá v P výpadu ve 4. pozici čelem dopředu; (P chodidlo vepředu, L 
vzadu, výpad odsunutím L nohy dozadu proti podlaze do relevé ve 4.pozici); P 
ruka napnutá do P strany ve výši ramene. 

•  L ruka vertikální zpětný oblouk (napnutá L ruka), otočky L (začátek otáčení 
přenesením váhy na L špičku L chodidla s lehkým táhnutím L chodidla, přitom 
P ruka opíše kruh zespodu od nohou směrem do L nahoru a zpět dolů 

• Dolů do P chodila „tendu“ L ve 2. pozici (s rukama dolu  do stran). 
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VŠECHNY POŽADOVANÉ PRVKY MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY ČELEM DOPŘEDU, JAK JE 

PŘEDEPSÁNO. 
 
 
DOPLŇKOVÝ MATERIÁL V KRÁTKÉM PROGRAMU SENIORŮ 
Doplňkový materiál je ten, který je proveden mezi požadovanými prvky a je omezen 
na: 

• kontaktní materiál (flipy, obloučky, předávání, prvky v plné ruce, „mrtvá 
hůlka“) 

• tanec/pohyby těla 
• předepsané akrobatické prvky 
• rolls na ruce a ostatní jednoduché rollsy jsou dovoleny 

 
*definice vertikálního flipu: každý výhoz (P ruka/L ruka) ze středu hůlky, který ve své 
nejvyšší výšce není vyšší než délka paže nad hlavou nebo 1 rotace flipu v jakékoliv 
výšce. 
*definice horizontálního flipu: výhoz, rotace hůlky nejvýše 1 ½ otočky v horizontálním 
směru 
*jednoduchý rolls: hůlky je pouze na jedné části těla, 1 nebo méně rotací hůlky. 
Žádné navazující nebo opakující rollsy 
 
Jednoduché rollsy jsou např.: 

• roll na paži 
• roll na zápěstí 
• roll okolo nohy 
• roll na lokti 
• jednoduchý „elbow pop“ 
• ½ angel roll 
• ½ rybička 
• Roll přes rameno 
• Roll okolo boků 
• Roll přes krk 

 
Příklad rollsů, které nejsou povoleny: 

• rybička 
• angel roll 

 
Veškeré taneční kombinace jsou povoleny. 
 
Akrobatické prvky, které jsou povoleny zahrnují: hvězdy (na 1 nebo obou rukách), 
podmetenky, přemety (na 1 nebo 2 rukách, dopředu/dozadu), provazy, kotouly, 
převaly a stojky. 
Všechny ostatní akrobatické prvky NEJSOU povoleny, stejně jako prvky ve vzduchu. 
 
 
 
 
	
Poznámka: Tento dokument vychází z oficiálních pravidel WBTF a je 
výhradně majetkem SMTČR – NBTA, z.s. a nesmí být dále kopírován 

a šířen.	


