PIRUETE V ROLLART-U

SPLOŠNO O PIRUETAH IN IZVEDBI
Posamezna pirueta se bo štela za izvedeno, ko bo tekmovalec izvedel tri (3) obrate,
kombinirana pa, ko bo tekmovalec izvedel dva (2) obrata v vsaki poziciji. Sodniki za
tehnično vrednost bodo imenovali piruete, ko bodo dosežene osnovne zahteve.
Tri (3) osnovne pozicije piruet so:




Visoke piruete
Nizke piruete
Piruete v lastovki

Splošno







Posamezna pirueta je pirueta BREZ menjave pozicije, noge ali pritiska.
Kombinirana pirueta je pirueta, pri kateri tekmovalec zamenja nogo in/ali
pozicijo in/ali pritisk.
Število obratov visoke piruete pri zaključevanju piruet (piruete v lastovki ali
nizke) ni omejeno in se ne sme smatrati kot dodatna pirueta.
Če so piruete izvedene brez težkih variacij, je sodniki ne smejo oceniti s +3.
Kombinirane piruete bodo sodniki ocenili z eno samo QOE (KE) za celotno
pirueto.
Pri piruetah v lastovki in obrnjenih/zvrnjenih piruetah se krčenje proste noge ne
šteje za težko pozicijo.

Težke pozicije
Visoke piruete:


Predklon: zgornji del telesa v predklonu



Zvita pirueta: dovoljena je uporaba zavore



Stranska: dovoljena je uporaba zavora

Nizke piruete:


Nizka v predklonu: prosta noga je iztegnjena naprej, zgornji del telesa je
popolnoma vzporeden s prosto nogo



Nizka stranska: prosta noga je iztegnjena vstran



Nizka zadaj: prosta noga je iztegnjena ali pokrčena za prosto nogo

Piruete v lastovki:


Biellmann: tekmovalčeva prosta noga je iztegnjena nad glavo, čim bližje osi
vrtenja. Dovoljena je uporaba zavore.



Trup v stran: dovoljena je uporaba zavore.





Layover
Bryant (za obrnjene/zvrnjene piruete)
Težka pozicija proste noge:
a) Lastovka naprej

b) lastovka v stran

Posamezne piruete
Glede na težke variacije navedene zgoraj, bodo sodniki za tehnično vrednost dodelili
bonuse po naslednjem ključu:
Visoke piruete:
a) Predklon: 30% dodatka na vrednost piruete
b) Zvita: 2 točki dodatka, če sta izpolnjena dva (2) obrata
c) Stranska: 2 točki dodatka in 50% dodatka na vrednost piruete, če sta
izpolnjena dva (2) obrata
Nizke piruete:
a) Nizka v predklonu: 20% dodatka na vrednost piruete
b) Nizka stranska: 30% dodatka na vrednost piruete
c) Nizka zadaj: 60% dodatka na vrednost piruete

Piruete v lastovki:
a)
b)
c)
d)
e)

Biellmann: +80% vrednosti
Trup vstran: +70% vrednosti
Layover: 20% dodatka na vrednost piruete / 30% dodatka za pirueto na peti
Bryant: 20% dodatka na vrednost (zvrnjene/obrnjene) piruete
Težka pozicija proste noge: 20% dodatka za piruete v lastovki, 40% dodatka
za piruete na peti

Kombinirane piruete
Kombinirana pirueta je tista pirueta, pri kateri pride do menjave pritiska, noge, pozicije
ali pri kateri so izvedeni preskoki.
V kombiniranih piruetah lahko tekmovalec izvede največ pet (5) pozicij.
Sodniki za tehnično vrednost bodo poimenovali vsako posamezno pozicijo v
kombinirani pirueti, sistem pa bo seštel vrednosti vseh poimenovanih piruet.
Glede na izvedbo menjave pozicije in/ali pritiska in noge bodo kombinirane piruete
prejele dodatek na njihovo vrednost kot sledi:
 Nizka pirueta med dvema piruetama v lastovki: 15% dodatka na celotno
kombinirano pirueto
 Menjava noge s preskokom: 15% dodatka na celotno kombinirano pirueto
 Izvedba piruete v obe smeri neposredno eno za drugo (nizke piruete ali piruete
v lastovki): 20% dodatka na celotno kombinirano pirueto
Povzetek:
PIRUETA/ZNAČILNOSTI
Več kot šest (6) obratov
Težek vhod

DODATEK
20%
15%
Visoke piruete

Predklon
Zvita
Stranska

30%
2 točki
2 točki in 50%
Nizke piruete

Nizka v predklonu
Nizka stranska
Nizka zadaj
Piruete v lastovki
Biellmann
Trup vstran
Layover v lastovki
Layover na peti
Bryant
Težka pozicija proste noge v lastovki
Težka pozicija proste noge na peti

20%
30%
60%
80%
70%
20%
30%
25%
20%
40%

Kombinirane piruete
Nizka pirueta med dvema piruetama v
15% na celotno kombinirano pirueto
lastovki
Menjava noge s preskokom
15% na celotno kombinirano pirueto
Piruete v obe smeri neposredno eno za
20% na celotno kombinirano pirueto
drugo (nizke ali v lastovki)
Pojasnila
ELEMENT
Pirueta brez
vrednosti
(razveljavljena)

Osnovne
pozicije

Kombinirane
piruete

Vhod

Težke pozicije

Vhod ali
menjava s
preskokom

POJASNILO
 Padec pri trojkah ali v pirueti
 Predpisana pozicija ni dosežena
 Premalo obratov
 Če tekmovalec ne izpolni predpisane pozicije bo pirueta brez
vrednosti
Upoštevanje zahtev pravilnih pozicij:
 Visoke piruete
 Nizke piruete: boki morajo biti v višini kolena stojne noge ali nižje
 Piruete v lastovki: prosta noga (koleno in peta) ne sme biti nižje od
bokov
 Kombinirana pirueta bo potrjena, če bo vsaka pozicija zadržana za 2
obrata
 Če je ena izmed pozicij brez vrednosti, bo kombinirana pirueta
poimenovana, vendar pa sodniki taki pirueti ne smejo dodeliti QOE
(KE) višjo od 0
 V primeru, da je ena izmed pozicij obvezna in le-ta ni dosežena oz.
ni izvedena pravilno, bo celotna kombinirana pirueta razveljavljena.
Če tekmovalec pri vhodu izvede več kot dva obrata, bosta le-ta
upoštevana kot pozicija. Iz tega sledi, da bo pirueta, tudi če bi morala biti
posamezna, šteta kot kombinirana.
Da se težka pozicija ovrednoti s pozitivno QOE (KE), mora vsebovati
spremembo v težišču (ravnotežju) ter gibljivost. Npr.: obrnjena/zvrnjena
pirueta kombinirana z Bryant pozicijo, pri kateri se uporabijo obe roki in
prosta noga.
Koreografski dodatki se ne štejejo kot težka pozicija, ampak vplivajo na
pozitivne sodniške QOE (KE).
Pri preskočeni pirueti mora tekmovalec v zraku doseči naslednje pozicije:
 Pozicija nizke piruete
 Butterfly menjava: telo, roke in noge so iztegnjene in vzporedne s
tlemi
Dovoljen je pristanek na zavoro.

Negativna QOE (KE)
Napake, pri katerih je
vrednost QOE (KE)
OBVEZNO -3

Vrednost

Padec

-3

Dve roki na tleh v izogib
padcu

-3

Napake, pri katerih se QOE (KE) lahko
giblje (od -1 do -3)
Napačne pozicije, počasnost in
nestabilnost
Nepravilno izvedena menjava noge :
napake pri vhodu/izhodu, uporaba zavor
ali napačnih pritiskov/nagibov
Prosta noga ali roka na tleh v izogib
padcu
»Pumpanje«
Nepravilne trojke

Vrednost
-1 do -3
-1 do -3
-2 ali -3
-2
-1

Vrednosti ANG

SPIN
No Spin
Upright Spins
Sit Spins
Camel Spins
Camel
Camel
Camel

CODE
NS
U
S
C
Br
H
In

3

SPINS
1

2
0,3
0,3
0,6
0,6
0,9
0,9

0,2
0,2
0,4
0,4
0,6
0,6

0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3

BASE
0,0
0,5
0,8
1,3
1,9
2,3
2,8

-1

-2

-3

-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,3
-0,3

-0,2
-0,2
-0,4
-0,4
-0,6
-0,6

-0,3
-0,3
-0,6
-0,6
-0,9
-0,9

-1

-2

-3

-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,3
-0,3

-0,2
-0,2
-0,4
-0,4
-0,6
-0,6

-0,3
-0,3
-0,6
-0,6
-0,9
-0,9

Vrednosti SLO

Pirueta
Brez piruete
Visoke piruete
Nizke piruete
Piruete v lastovki
Broken ankle
Pirueta na peti
Zvrnjena/obrnjena

Koda
BP
V
N
L
Br
Pe
Ob

3
0,3
0,3
0,6
0,6
0,9
0,9

PIRUETE
2
1
0,2
0,2
0,4
0,4
0,6
0,6

0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3

osnova
0,0
0,5
0,8
1,3
1,9
2,3
2,8

ZAPISKI O TEHNIKI (predavateljica: Sara Locandro)
Ko otroke začnemo učiti piruete se moramo najprej prepričati, da razumejo, na katera
kolesa naj se oprejo. Za pritisk morajo otroci uporabiti nagibe in naklone.
V začetku lahko otroke učimo piruete s stegnjenimi rokami in nogami, da se naučijo
kontrolirati telo in napetost. Ko to obvladajo, lahko začnemo približevati roke in noge.
Pri visokih piruetah približujemo nogo z visokim kolenom in rokami sklenjenimi, šele
nato stisnemo noge in roke.


Visoka pirueta nazaj noter: pri vhodu morajo otroci priti iz zunanjega na
notranji rob. Vhod traja od ¼ kroga do dveh (2) krogov. Pri tej pirueti začnemo
pritiskati na noter, ko prosta noga ni več pri strani, ampak že skoraj spredaj.



Visoka pirueta naprej ven: pri tej pirueti ni menjave kante med vhodom in
pirueto. V pirueti se kroži po veliko manjši krožnici v primerjavi z vhodom. Pri
vhodu je opora na stojni nogi močna, v pirueti pa otrok stoji na skoraj stegnjeni
nogi.



Nizke piruete: boki so najmanj v višini kolena stojne noge. Če se nizka pirueta
izvaja iz klasičnega vhoda (prestopanje), se pred samo pirueto moramo v
kolenih dvigniti.



Piruete v lastovki: trup mora biti vzporeden s tlemi ali usločen, noga (koleno
in peta) morajo biti najmanj v višini bokov. Tudi trojke so del piruete; pomembne
so pozicije, ki morajo biti estetske, ne sme jih biti preveč (6-8 trojk), ne smejo
biti preskočene. Roke in noga so pri trojkah na miru, stojna noga je pokrčena
do vhoda.
Napake pri trojkah: preveč trojk, (pre)skočene trojke, izguba ravnotežja,
nenaravni in težki gibi, trojke niso izvedene v ravni črti.
Napake pri piruetah: prosta noga je preveč pri strani in/ali pokrčena, kolesca
brez opore.



Piruete visokega nivoja: obrnjena/zvrnjena pirueta, pirueta »broken ankle«,
piruete na peti. Piruete na peti nimajo nagiba, vrtijo se lahko v levo ali v desno,
vendar mora pirueta na peti biti stabilna. Obrnjena/zvrnjena pirueta: da bo
pirueta gotovo priznana, morajo biti rame v višini bokov; obrniti se je treba za
180° (obe rami in oba boka); stojna noga ni nujno pokrčena, v hrbtu pa je
obvezen lok. Broken ankle: obe kolesi sta dvignjeni na enako višino; ko
dosežemo pozicijo je opora je na notranjem robu, ne več na prstih.



Menjave: morajo biti hitre in naravne, brez dodatnih dolgih vhodov in brez
»pumpanja«.

Pripravila: DANAJA ČERNE

SKOKI V SISTEMU ROLLART

Roll art je nov sistem sojenja kratkih in prostih programov v umetnostnem kotalkanju
in ni tehnika treniranja skokov, piruet in korakov.
Rollart bo najprej uveden v kategorijah junior in senior, zato se določene specifike
nanašajo prav na ti dve kategoriji.
KRATKI PROGRAM
V kratkem programu mora tekmovalec izvesti naslednje skoke:
- axel - enojni, dvojni ali trojni
- kombinacijo od 2 do 4 skokov, v katero so všteti tudi vezni enojni skoki, vendar ti
nimajo vrednosti (na primer dvojni flip, rittberger, ojler, trojni salchow)
- en zapičen skok (toeloop, flip ali lutz)
Skok iste vrste in enakega števila rotacij je lahko izveden dva krat.
DOLGI PROGRAM
V dolgem programu lahko tekmovalka izvede 8 skokov, tekmovalec pa 9 skokov, vezni
enojni skoki niso všteti, vrednost pa imajo samo dvojni in trojni skoki.
Tekmovalec mora obvezno izvesti skok Axel, ki je lahko sam ali v kombinaciji.
Axel, dvojni in trojni skoki ne smejo biti v programu več kot dva krat, drugič je lahko
posamezen skok ponovljen v kombinaciji.
KLICANJE SKOKOV
Skoke kliče tehnični specialist.
Underrotated - kadar skoku manjka manj kot pol kroga rotacije, klican bo s simbolom
» < «.
Vrednost skoka bo zmanjšana za 30 % od osnovne vrednosti pri
enojnih in dvojnih skokih in za 20 % pri trojnih in četvornih skokih.
Half rotated - kadar skoku manjka polovica kroga rotacije, klican bo s simbolom
» << «.
Vrednost skoka bo zmanjšana za 70 % od osnove pri enojnih skokih,
za 60 % pri dvojnih, za 50 % pri trojnih in za 40 % pri četvornih skokih.
Downgraded - ko skoku manjka več kot polovica kroga rotacije, klican bo s simbolom
» <<< «.
Vrednost skoka bo vrednost istega skoka z eno rotacijo manj ( npr.
trojni salchow – vrednost dvojnega salchowa).

Kako povečati vrednost skoka ?
-

če je skok v drugi polovici programa, bo imel 10 % večjo vrednost

-

če je skok v kombinaciji z vmesnimi veznimi skoki, bo imel temu primerno
povečano vrednost

-

če je skok v direktni kombinaciji brez vmesnih enojnih skokov (dvojni - dvojni,
dvojni - trojni, trojni - trojni) bo imel od 10 - 30% povečano vrednost

Sodniki bodo ocenjevali kvaliteto izvedbe skoka (Quality of Execution – QUE).
Če tekmovalec rešuje kombinacijo z enojnim odprtim toeloopom, bo s strani sodnikov
ocenjen kot »step out« in bo dal negativno vrednost QUE skoku pred njim.
Enojni vezni skoki, ki niso celi (na primer ojler), bodo znižali vrednost QUE- več kot jih
je, manjša je vrednost.
Tehnični specialist bo klical skok z imenom Lutz kadar bo odskočen z zunanjega roba,
če bo odskočen z notranjega roba bo klican kot Flip.
Ocene so od -3 do +3.
Pozitivni QUE:
- višina skoka in hitrost
- lepa pozicija
- originalni ali nepričakovani odskok
- originalni izhod
- tekoča izvedba
- skoki na poudarke po glasbi
Negativni QUE:
- downgrade
- padec
- pristanek na obe nogi
- dotik z obema rokama pri speljavi
- step out
- speljava z dvema trojkama
- brez hitrosti, brez višine, napačna pozicija v zraku
- tehnično nepravilen odskok
- izvedba kombinacije brez ritma
- slaba speljava : napačna pozicija, napačen rob, pristanek na štopar
- dolga priprava na skok
- dotik tal z nogo ali roko pri speljavi

Vse to naj bi privedlo do bolj objektivnega ocenjevanja, do lepših programov, brez
nesmiselnih poskusov skokov, ki jih tekmovalec ne zna in do večje prepletenosti
programa, kar bo naredilo umetnostno kotalkanje tudi bolj zanimivo za gledalce.
Pripravila: ANITA BREŠAR

ARTISTIC IMPRESSION – UMETNIŠKI VTIS
Ocena umetniškega vtisa je po novem sistemu sojenja Rollart sestavljena iz 4
komponent:





kotalkarskih spretnosti,
prehodov oz. povezav (med elementi),
izvedbe,
koreografije.
KOTALKARSKE SPRETNOSTI – SKATING SKILLS

Sposobnost tekmovalca, da kotalka dobro in kvalitetno. Spretnosti zajemajo kvaliteto
kotalkanja, težavnost, pozicijo telesa in uporabljene smeri kotalkanja.
Kvaliteta kotalkanja - quality:







poudarjenost in natančnost postavitve nog pri vseh korakih.
ravnotežje telesa pri enonožnem kotalkanju,
nadzorovani zavoji, ki prikazujejo globoke nagibe (robove) pred in po obratih
raznolika uporaba hitrosti in energije (v odvisnosti od glasbe)
uporaba kolen in gležnjev z zmožnostjo kotalkanja, ki bo izgledalo lahkotno in
enostavno
zmanjšana uporabo prestopanja, ravnih črt, odrivov s štoparji, preskočenih in
ravnih (ploščatih) obratov ter kotalkanja po dveh nogah.

Pozicija telesa - carriage:






nadzor gibov telesa pri dobrem ohranjanju težišča telesa.
drža in poravnava telesa s pravilno uporabo naklonov.
oddaljenost glave, rok, nog, prstov od centra pri ohranjanju stabilnega centra
telesa,
obsegi gibov, ki so izvedeni z močjo in nadzorom.
slabost: konstantno upogibanje naprej in pomanjkanje podaljšanj gibov ter slab
nadzor gibanja.

Težavnost - difficulty:





Uporaba različnih zavojev, obratov in korakov.
Povečana globina zavoja tako pred kot tudi po bratu z ohranjanjem hitrosti in
zagona.
Težavnost obratov (stopnja glede na kvaliteto).
Nadarjenost in enostavnost izvajanja.

Usmerjenost - directional:


Kotalkanje naprej, nazaj, v smeri urinega in nasprotni smeri urinega kazalca ter
vrtenje v obeh smereh ali samo v dominantni smeri pri obratih, korakih.

PREHODI MED ELEMENTI - TRANSITIONS
Gibanja, ki povezujejo dva elementa s čim manjšim številom prestopanj.
Raznolikost - variety:



od korakov v različnih smereh, globokih zavojev (različne smeri) do raznih lun,
Ine Bauer, pivotov, dvonožnih obratov, itd.,…
uporaba eno nožnih obratov, trojk (3 zaporedne), vključno z okreti, protiokreti,
protirojkami, zankami itd.,.

Težavnost - difficulty:


uporaba telesa (glava, roke noge, trup) pri globokih zavojih - po glasbi.

Kompleksnost - complexity:


zapletenost, inovativnost in raznolikost korakov, pozicij in gibanj, ki brezhibno
povezujejo vse elemente.

Brezhibnost, Kvaliteta - seamless - quality:



vhodi in izhodi iz tehničnih elementov.
uporaba eno nožnega kotalkanja z globokimi zavoji in z dobro pozicijo telesa,
glave, roke, nog, ki jih narekuje glasba.
IZVEDBA – PERFORMANCE

Osebnost ali gledališke veščine – personality or theatrical skills:






oživeti, ko začne glasba, preoblikovati sebe oziroma pokazati sposobnost
igranja.
komuniciranje s čustvi preko celotne uporabe telesa - na primer z obrazom,
telesom, očmi in rokami.
osebna zaveza s koreografijo, ki prikazuje kotalkarja kot posameznega izvajalca
in talent (nadarjenost) zabave.
sposobnost, da se verjame v njihov karakter.
izvedba mora vključevati trajnostno energijo z več znaki in odtenki razpoloženj.

Spretnosti gibanja – movement skills:




nagradite kotalkarje, ki kažejo telesno gibljivost in obsege gibov (ROM) v vseh
ravninah gibanja, saj to zahteva višjo raven spretnosti in vzdržljivosti pri izvedbi.
kakovost gibanj, ki poudarjajo tridimenzionalne vidike človeškega telesa.
bogat kinestetični skupek gibov, kot so spirale, valovi, loki, kontrakcije, upogibi
telesa vstran.

Čustven namen – emotional intent:





estetika in energija izvedbe po glasbi, v kateremkoli izbranem slogu (graciozno,
elegantno, izvrstno, lepo, privlačno, prijetno, ljubko, močno, intenzivno,
umetniško itd.).
uporaba čustvenega namena in osebne zaveze.
to dokazuje spretnost v umetnosti kotalkarja in sposobnost projektiranja in
sporočanja izraznega namena po glasbi, sodnikom in občinstvu.

Projekcija - projection:





Nadzor prostora, časa in energije za uživanje in povezavo s skladnostjo izvedbe
v celotnem programu.
Sposobnost, da se počutite kot, da se je ustavil čas in da je hitro konec
programa, vaša pozornost pa je bila ujeta.
Brez napora in samozavestna posvečenost koreografiji.
Vprašajte se ali ste se počutili vpleteni oz. vključeni v izvedbo ali ste gledali le
atletskega kotalkarja, medtem ko se je glasba slučajno vrtela?
KOREOGRAFIJA - CHOREOGRAPHY

Dizajn - design:





postavitev programa, oblikovanje in celotna pokritost.
raznolikost in inteligentna namestitev elementov po površini, ki vključuje tudi
vhode in izhode iz elementa.
z omejeno uporabo dolgih priprav v elemente.
spreminjanje smeri v celotnem programu, rotacijsko, krožno, itd.,…

Koreografski namen – choreographic intent:



sposobnost prepoznavanja tem, idej, zgodb in karakterja, itd.,…
ne glede na izbrano vsebino obstaja jasen namen, ker koreografska gibanja
dajejo smisel glasbi.

Dimenzije in dizajn telesa – body design & dimensions:



geometrija telesa in fizična gibanja v prostoru z umetniškimi oblikami telesa ali
besediščem preko gibanja, ki dopolnjujejo program in glasbo.
odražanje vizualno zanimivih in fizično zahtevnih oblik človeka.

Glasbeni odnos – musical relationship:






idealno razmerje je, če se kotalkar in glasba pojavita kot eno.
vprašajte se, ali dajejo gibanja smisel glasbi?
ali se gibanja, vključno s tehničnimi elementi, ujemajo s fraziranjem v glasbi?
ali je kotalkar pokazal sposobnost uporabe odtenkov (nians) in ustvaril subtilno
(nežen, občutljiv) telesno povezavo z glasbo?
uporaba tempa, melodije, ritma, fraziranja, harmonije, barve, teksture in
odtenkov v glasbi?

Pripravila: SARA PREGELJ

