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RAZVOJ TEKMOVALNIH REZULTATOV TELOVADCA MITJE PETKOVŠKA V 

ČLANSKI KATEGORIJI 

 

Franc Rojc 

IZVLEČEK: 

V diplomski nalogi je zajeta skoraj 20-letna uspešna kariera telovadca Mitje Petkovška, 

osredotočena predvsem na velika tekmovanja. V njej so zbrani rezultati za olimpijske igre, 

svetovna prvenstva in evropska prvenstva, kateri so vezani na Mitjevo paradno orodje bradljo. 

Sestave so razčlenjene na posameze prvine in so predstavljene v skladu s pravilniki, ki so veljali 

za posamezno 4-letno obdobje. Za vse sestave je narejena tudi primerjava z zdajšnim veljavnim 

pravilnikom za ocenjevanje iz leta 2013, kateremu veljavnost poteče leta 2016. Primerjava je 

narejena zato, da lahko ugotovimo perspektivnost posameznih prvin za bodoče rodove 

telovadcev. V tem dolgem obdobju se je zamenjalo šest pravilnikov, s tem pa so se tudi pravila 

spreminjala precej drastično. Do največje spremembe v pravilih za ocenjevanje je prišlo leta 

2006. Po do takrat veljavnih pravilih je lahko namreč telovadec dosegel maksimalno oceno 10 

točk. Od tega pravilnika dalje maksimalne ocene 10 točk ni več, pač pa sta podani dve ločeni 

oceni, ki skupaj tvorita celoto. Ločeno je podana ocena za izvedbo in ocena za težavnost. Ocena 

za izvedbo se točkuje od vrednosti desetih točk navzdol, ocena za težavnost pa zajema deset 

izvedenih prvin, ki si sledijo po kronološkem zaporedju. V nalogi je predstavljen in razčlenjen 

vsak od šestih pravilnikov v obdobju od 1993-2013. Potrebno je bilo pregledati Mitjeve sestave 

v odbobju od 1996-2015. V pomoč mi je bilo arhivsko video gradivo, katerega ni bilo mogoče 

pridobiti v celoti, zato sem si tu pomagal s pričanjem Mitje Petkovška in njegovega trenerja dr. 

Edvarda Kolarja. Analize nekaterih sestav so tako narjene na podlagi tekem, ki so potekale v 

istem letu, in je tako velika verjetnost, da je bila sestava enaka sestavi iz tekmovanj, katere smo 

analizirali. Razčlembe sestav in pravilnikov so prikazane v tabelah. 

V delu je ugotovljeno, da je Mitja svoje sestave znotraj pravilnikov za ocenjevanje nenehno 

nadgrajeval in se jim  hkrati zelo usprešno prilagajal, kar mu je omogočala široka baza znanja 

osnovnih prvin. Pri doseganju res vrhunskih rezultatov mu je pomagala predvsem njegova 

eleganca v izvedbi in velika amplituda pri izvanjaju posameznih prvin. Te karakteristike so mu 

omogočale, da je kljub velikim spremembam v pravilih ostajal v samem gimnastičnem vrhu 

skozi vsa ta leta. 



 

Key words: gymnastics, Mitja Petkovšek, results, parallel bars, senior category, big 

competitions, the composition of the parallel bars, rules 1993-2013. 

 

THE DEVELOPMENT OF MITIJA PETKOVŠEK AND HIS COMPETITION 

RESULTS IN THE SENIOR CATEGORY OF GYMNASTICS 

 

Franc Rojc 

EXTRACT:  

My Bachelor work is covered by the successful carrier of the gymnast Mitja Petkovšek, his 

successful carrier has lasted almost 20 years long. My work will also cover his biggest 

competitions he attended too. In these “big competitions” we count the results from the Olympic 

Games and the results from the World & European championships that he competed at. All 

these results were made by him on his best apparatus which is the parallel bars. The routines 

are broken down into elements that are presented within the rules and these rules are valid for 

a 4 year range. A comparison to the current code of points has been made for all routines from 

the year 2013 and these rules/codes expire in the year 2016. These comparisons are made to 

figure out the prospect of the elements for the future generations of gymnasts. Within this long 

period of time the rules have changed six times and with this the code has changed drastically. 

The biggest and most drastic change has been done in the year 2006, because until then the 

gymnast was able to score 10 points which was the highest score that you could achieve back 

then. From this code change on, you were able to score more than 10 points but, there were 2 

different scores given and these two scores made the total score at the end. A separate rating is 

given on the performance of the routine and the difficulty of the routine. The score for the 

performance is counted from 10 points down and the score for the difficulty involves 10 

implemented elements, which are in a chronically sequence. 

In the task I presented you the six different codes/rules that were there in the time period of 

1993 to 2013. To do so I had to look at Mitja´s routines in the years of 1996 to 2015 and I 

helped myself with archives video material which unfortunately weren’t complete so I had to 

help myself also with a personal talk to Mitja Petkovšek and with his trainer dr. Edvard Kolar. 

The analyses of some routines were made based on competitions, which were held in the same 

year, therefore there was a big probability that the routine was the same as the routine we 

analyzed. The parts of the routines and rules are shown in the table below. 



 

In the work it has been discovered, that the mastery of basic skills and elements has allowed 

Mitja to successfully adapt his routines to the various codes of points and also managed to 

upgrade them. 

His elegance and his high amplitude at his performances and at every element he did really 

helped him to achieve his high results on competitions. These characteristics allowed him 

despite the big changes in the rules, to still stay on top throughout all these years. 
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1 UVOD 

Pod okriljem Mednarodne gimnastične zveze (FIG) se tekmuje v 7 različnih panogah in sicer: 

akrobatika, aerobika, gimnastika za vse, moška športna gimnastika, ženska športna gimnastika, 

ritmična gimnastika in skoki na veliki prožni ponjavi. Začetki Mednarode telovadne zveze 

segajo v leto 1881, za njenega začetnika pa velja Belgijec iz Antwerpna, Nicolaas J. Cupérus. 

Njegovo takratno prepričanje je bilo, da naj bi bila telovadba, predvsem rekreativno naravnana 

in da bi bila namenjena vsem.  

 

Njegov naslednik Charles Cazalet je imel drugačen pogled na novo športno panogo in je 

organiziral prvi mednarodni turnir v orodni telovadbi, s katerim se je pričelo obdobje tekmovanj 

v moški športni gimnastiki. Najstarejša od vseh panog naj bi bila ritmična gimnastika, katere 

začetki segajo 3500 let nazaj v Egipt, vendar pa se takrat ni vedelo, ali to spada pod šport ali 

umetnost. Leta 1936 je bila ustanovljena zveza skokov na veliki prožni ponjavi, takrat kot 

samostojna panožna zveza. Mednarodni gimnastični zvezi se je pridružila leta 1961. Aerobika 

in akrobatika sta najmlajši panogi ustanovljeni v sredini 90-ih let prejšnega stoletja ( About 

Artistic Gymnastic, 2016). 

 

V moški športni gimnastiki telovadci tekmujejo na šestih različnih orodjih, katera si sledijo v 

naslednjem olimpijskem vrstnem redu: parter, konj z ročaji, krogi, preskok, bradlja, drog. 

Vsako orodje je po svoji karakteristiki drugačno, zato vsako od njih omogoča raznolikost 

gibanja telesa v različnih položajih (Splošno o moški športni gimnastiki, 2016). 

 

Parter ali talna telovadba je najstarejša oblika telovadbe. Parterna sestava vsebuje akrobatske 

skoke in prvine gibljivosti, ravnotežja, moči t.i neakrobtske prvine. Je kvadratne oblike 

dimenzije 12m x 12m. Tekmovalec mora biti vsaj enkrat v vsakem kotu parterja, za izvedbo 

sestave pa ima na voljo 70 sekund. Enako diagonalo v direktni povezavi lahko uporabi samo 

dvakrat (Splošno o moški športni gimnastiki 2016). 

 

Konj z ročaji se je v preteklosti uporabljal predvsem kot orodje, ki je pomagalo razvijati vojaške 

spretnosti in tako velja za eno najstarejših orodji. Sestavo na konju z ročaji sestavljajo različni 

tipi krožnih zamahov z nogami narazen ali skupaj, enonožni zamahi in strigi ter prehajanje iz 

različnih položajev opore po celotni dolžini trupa. Prvine moči in drže niso dovoljene. Vse 
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prvine morajo biti izvedene preko tekočega gibanja brez vidnih zastankov in prekinitev  

(Splošno o moški športni gimnastiki, 2016). 

 

Krogi so bili sprva izdelani iz polnega okroglega železja. To se je po 1. svetovni vojni 

spremenilo in postali so leseni, kar je nudilo boljši oprijem. Veljajo za orodje, kjer je približno 

enako razmerje prvin drže, zamaha in teznih prvin. Sicer pa je za kroge znančilno, da je za 

izvedbo drž potrebna velika mera moči. Vse drže morajo biti zadržane 2 sekundi, guganje in 

križanje žičnih vrvi pa ni dovoljeno (Splošno o moški gimnastiki, 2016). 

 

Preskok je orodje na katerem so v zadnjem obdobju vidne največje spremebe tehničnih lastnosti 

orodja. Do leta 2000 se je za preskok uporabljal kot konj brez ročajev, katerega so moški 

preskakovali podolgem, ženske pa počez. Januarja leta 2001 je Mednarodna gimnastična zveza 

izdala nov certifikat in profil gimnastičnega orodja, ki se je od prejšnega razlikoval tako po 

obliki kot po tehničnih lastnostih. Miza za preskok je enaka za ženske in moške telovadce. 

Razlikuje se le v tem, da moški tekmujejo na višini mize 135cm, ženske pa na višini 125 cm. 

Značilnost preskoka je, da ima skok enega ali več obratov preko vzdolžne ali prečne osi. 

Tekmovalec mora izvesti dva različna skoka v kolikor se želi uvrstiti v finale na posameznem 

orodju (Splošno o moški gimnastiki, 2016). 

 

Bradlja je bila prisotna na vseh dosedanjih olimpijskih igrah in večjih mednarodnih 

tekmovanjih. Glavni elemetni na bradlji so predvsem kolebne tezne in nekatere statične prvine, 

ki se povezujejo s prehodi skozi različne oblike opor, ves in vzpor (Splošno o moški gimnastiki, 

2016). 

 

Drog je kot samostojna gimnastična disciplina in kot del mnogoboja na tekmovanjih prisoten 

že od samega začetka. Sprva je bil drog lesen, vendar je hiter razvoj na orodju zahteval 

spremembe v smeri razvoja orodja. Dandanes je drog narejen iz jeklene žrdi katero podpira 

železno ogrodje in jeklene vrvi. Na drogu prevladujejo prvine v vesi, katere morajo biti 

izvedene povezano brez zastankov (Splošno o moški  gimnastiki, 2016). 

 

V diplomskem delu je obravnavano skoraj 20 let dolgo tekmovalno udejstvovanje v članski 

konkurenci telovadca Mitje Petkovška, rojenega 6. februarja 1977 v Ljubljani. Zajema 

rezultate, ki so doseženi izključno v konkurenci članov na velikih tekmovanjih (olimpijske igre, 
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svetovna prvenstva, evropska prvenstva). Pojasnjeno je, zakaj je opustil mnogoboj in se za 

nekaj časa posvetil predvsem bradlji in drogu ter kasneje samo bradlji. 

 

Z njegovim trenerjem v članski konkurenci dr. Edvardem Kolarjem sta na velikih tekmovanjih 

uspela doseči veliko odmevnih uspehov, kateri bodo skozi diplomsko delo obravnavani skozi 

vidik razvoja športnega rezultata. 

 

Rezultati, ki jih je Mitja dosegal, so predstavljeni po kronološkem zaporedju za posamezne 

olimpijske igre, svetovno prevenstvo, evropsko prvenstvo. Ugotovljeno je, kako njegov rezultat 

skozi različna obdobja niha in koliko časa je konkurenčen samemu svetovnemu vrhu 

gimnastike. Sestave na posameznih tekmovanjih so razčlenjene na posamezne prvine, ki jih je 

na določenem tekmovanju izvajal.  

 

Sestave so analizirane v sklopu pravilnika, ki je veljal za posamezno obdobje tekmovanj in so 

primerjane s trenutno veljavnim pravilnikom. Primerjava pravilnikov služi kot prikaz 

sprememb med preteklimi in trenutnim pravilniki in kot ugotovitev, kako so se določene prvine 

skozi pravilnike ohranjale, izgubljale ter pridobivale na vrednosti. S tem je ugotovljena t.i. 

perspektivnost prvin, s katero si lahko pomagamo pri usmerjanju  naslednjih generacij 

tekmovalcev. Sestave je bilo potrebno vsebinsko spreminjati, da so le-te ohranile svojo 

konkurenčnost. 

 

Pravilniki ocenjevanja so razčlenjeni na splošna pravila, ki so vplivala na strukturo ocene in pa 

na pravila, ki se nanašajo na bradljo. Tako dobimo vpogled v primerjevo vrednosti prvin iz 

takratnih pravilnikov v primerjavi z današnjimi. Sestave so se spreminjale kot posledica 

spreminjanja pravilnikov, ki se običajno spremenijo na vsaka štiri leta, torej po vsakem 

olimpijskem ciklu. V vsakem novem pravilniku prihaja do sprememb pri ovrednotenju 

posameznih prvin, dodajo pa se tudi nove prvine.  

 

1.1 Telovadno orodje bradlja 

Čeprav so bila nekatera orodja že v preteklosti izumljena in ne poznamo njihovih izumiteljev, 

pa za izumitelja telovadnega orodja bradlje velja Nemec Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852). 

Orodje, ki ga je izumil je poimenoval »Barren«, kar pomeni dve vzporedni lestvini. Prvo bradljo 
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je postavil v Hasenheidu (Berlin, Nemčija). Osnovni namen bradlje je bil razvoj moči rok in 

koordinacije pri kolebu v opori na rokah. Še danes je to osnovni namen orodja s tem, da je z 

razvojem orodja dodana še koordinacija kolebov v vesi.  

 

Prva bradlja je bila narejena iz lesa in ni imela možnosti nastavitve širine. Kmalu za tem so jo 

vpeljali v šole, kjer jo najdemo še v današnjih časih, vidimo pa jo lahko tudi v različnih oblikah 

na otroških igriščih in trim stezah. Med leti 1851 in 1863 so bradljo umaknili iz šolskega 

sistema, nato pa sta jo patolog Rudolf Virechov in športni pedagog Reymond Du Bois vrnila 

nazaj v telovadne dvorane. Do druge svetovne vojne so na bradlji telovadili tako moški kot 

ženske, keteri so izvajali večinoma statične elemete moči, medtem ko so bile kolebne prvine 

dokaj enostavne z omejenimi amplitudami gibanja.  

 

Za izumitelja »sodobne« bradlje štejemo Richarda Reutherja, ki je izumil prožne lestvine, 

katere dovoljujejo veliko lažje izvajanje vzmikov v stojo v vzpori in s tem sprožil pravo 

revolucijo. Določil je tudi samo obliko lestvin in njihovih premerov, kateri so ostali 

nespremenjeni vse  do danes. Pomembna razlika je bila narejena tudi znotraj samih lestvin. 

Sprva je bila lesena, nato pa je bila znotraj same lestvine še železna palica. Danes je sredica 

narejena iz steklenih vlaken. Na današnjih tekmovanjih se tekmuje na bradlji po predpisanih 

pravilih Mednarodne gimnstične zveze (FIG), ki določajo stabilnost, elastičnost in ostale fizične 

lastnosti orodja (Čuk in Karacsony, 2016). 

 

Sestave na bradlji in na ostalih orodjih so se močno spreminjale v zadnjih desetletjih. Prav tako 

postajajo vedno težje in nadgrajene s povezavami zanimivih prvin. Opaža se porast tveganih in 

atraktivnih prvin, katere prevladujejo v sestavah. Pri tem prevalduje salto naprej in salto nazaj 

z obrati in brez obratov, izveden v opori ali v vesi. To si lahko razlagamo tako, da je vrednost 

takih prvin v pravilniku visoka, obenem pa je tudi atraktivna na izgled, kar navsezadnje 

privablja množice obiskovalcev.  

 

Na vsake štiri leta izide nov pravilnik za ocenjevanje iz strani Mednarodne gimnastične zveze, 

ki skuša spremembe uravnavati tako, da sestave ne bi postale preveč enolične. Obstajajo pa tudi 

negativne posledice nenehnega spreminjanja pravilnikov, saj določene prvine, kot so salto nazaj 

v stojo na rokah, veletoč nazaj s pol obrata v stojo na rokah in še nekatere, preprosto izginejo. 

Naloga in cilj vsakega trenerja je telovadcu sestaviti sestavo tako, da bo imela visoko težino v 

skaldu s pravili, ob tem pa mora biti s strani tekmovalca tudi lepo izvedena. Da bi sestavo 
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izvedli kar se da najbolje, je potrebna specifična moč, zelo dobra koordinacija in predvsem 

velika mera poguma. Na bradlji najdemo številne prvine, ki so osnove ostalim prvinam na 

drugih orodjih, le da so tam izvedene v drugačnih položajih telesa. Te osnovne gimnastične 

prvine so: stoja, prednos, koleb v opori in koleb v vesi, navpor vzklopno, premahi, salto naprej 

in salto nazaj (Čuk in Karacsony, 2016). 

 

Samo telovadno orodje bradlja sestavlajta dve lestvini enakih dimenzij, ki sta vzporedni na 

višini 200 cm od tal. Vsako od lestvin podpirata dva podporna stebra, ki stojita na stabilnem 

okvirju. Podporna stebra se sestojita iz statičnega in premikajočega se dela, ki omogoča 

nastavitev bradlje po višini in širini. Zgornja površina lestvin mora biti narejena iz lesa brez 

hrapavih površin in trsk. Jedro lestvin je lahko izdelano iz lesa ali katerega drugega materiala. 

Lestvine morajo biti zavarovane ob primeru, da se zlomijo. Bradlja ne sme imeti ostrih robov 

in kotov, podporni okvir pa mora biti zavarovan z blazinami (FIG apparatus norms, 2016). 

 

 

Slika 1. Stranski pogled na bradljo (FIG, 2016) 

 

Slika 1 prikazuje stranski pogled na bradljo, oddaljenost lestvin od tal je 200 cm, lestvine so 

dolge 350 cm, razdalja med samima podpornima stebroma pa je 230 cm. 
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Slika 2. Pogled od spredaj na bradljo (FIG, 2016) 

 

Slika 2 prikazuje pogled na bradljo od spredaj, razdalja med podpornima stebroma tam, kjer 

nista nastavljiva, je 48 cm, razdaljo med lestvinami je mogoče nastvaiti od najožje 42 cm do 

najširše 52 cm. 

 

 

Slika 3. Pogled na bradljo od zgoraj (FIG, 2016) 

 

Na sliki 3 je prikazan pogled na bradljo od zgoraj. 
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Slika 4. Dimenzije lestvine (FIG, 2016) 

 

Na sliki 4 so prikazane predpisane dimezije lestvin. 

 

1.1.1 Opis sestav na bradlji  

V vseh pravilnikih od leta 1993 pa do danes najdemo zelo podobne opise sestav na bradlji. 

Sodobna sestava na bradlji se sestoji predvsem iz prvin zamaha in prvin s fazo leta, izbranih iz 

vseh razpoložljivih skupin prvin in izvedenih s prehajanjem skozi različne položaje v vesi in 

opori na tak način, da telovadec v celoti izkoristi vse možnosti orodja (FIG 2013-2016, str.112). 

 

1.2 Zgodovina olimpijskih iger 

Telovadba se je pojavila že na prvih olimpijskih igrah moderne dobe 1896 in je stalnica 

olimpijskih iger že od takrat. Tekmovanja za ženske so se pričela leta 1928 na igrah v 

Amsterdamu (Nizozemska) s tekmovanjem v mnogoboju. Leta 1952 so dodali tudi tekmovanja 

po posameznih orodjih.  

 

Na prvih olimpijskih igrah 1896 v Atenah  se je tekmovalo v osmih disciplinah in sicer na konju 

z ročaji, krogih, preskoku, bradlji, drogu, plezanju po vrvi ter v ekipnem tekmovanju na bradlji 

in drogu. Program na olimpijskih igrah v orodni  telovadbi se je spreminjal, vse do leta 1936,  

kjer je dobil končno podobo, kakršno poznamo še danes (Gymnastics:History of Artistic 

gymnastics at the Olympic Games, 2016). 

Moderna telovadba je ogromno pridobila na popularnosti zaradi nastopa Olge Korbut 

(Sovjetska zveza) na olimpijadi leta 1972 v Muncehenu in Nadie Comaneci (Romunija) na 
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olimpijadi 1976 v Montrealu. Široka pokritost s televizijskim prenosom v kombinaciji z 

izjemnimi sestavami telovadk je veliko dodala na populanosti športa, kateremu je to v 

preteklosti primanjkovalo. Tekmovanja na igrah potekajo v mnogoboju posamezno, po 

posameznih orodjih in v mnogoboju ekipno (Strauss, 2016). 

 

1.3 Zgodovina svetovnih prvenstev 

Prvo svetovno prvenstvo se je odvijalo v rodnem mestu ustanovitelja Mednarodne telovadne 

zveze Cuperusa, leta 1903 v Antwerpnu (Belgija). Na prvenstvu so nastopali izključno moški 

telovadci. Mednarodna telovadna zveza je zaradi velike popularnosti telovadbe med ženskami 

po svetu, dovolila nastop ženskam na svetovnem prvenstvu leta 1934 v Budimpešti 

(Madžarska), pod okriljem Mednarodnega olimpijskega komiteja pa so nastopile že 6 let prej 

(About artistic gymnastics 2016).  

 

Svetovna prvenstva so potekala na vsaki dve leti, medtem ko v obdobju med 1913 in 1922 

svetovnih prvenstev, zaradi prve svetovne vojne, ni bilo. Prvo prvenstvo po prvi svetovni vojni 

se je odvilo prav pri nas v Ljubljani. Po nadaljevanju prvenstev leta 1922 so si prvenstva sledila 

na vsaka štiri leta do leta 1938, nato pa so bila prekinjena do leta 1950 zaradi druge svetovne 

vojne. Od leta 1950 so potekala ponovno na štiri leta do leta 1978. Naslednje se je odvilo leto 

za tem, nato pa so si ponovno sledila na dve leti do leta 1991, ko si prvenstva sledijo vsako leto 

z izjemo olimpijskeg leta (World Artistic Gymnastics Championships, 2016). 

 

1.4 Zgodovina evropskih prvenstev 

Evropska prvenstva v gimnastiki so organizirana s strani Mednarodne gimnastične zveze (FIG). 

Prvo prvenstvo je bilo organizirano leta 1955 v Frankfurtu (Nemčija), na katerem so tekmovali 

samo moški, na naslednjem leta 1957, pa so se jim že pridružile tudi ženske. Prvenstva sicer 

potekajo na vsaki dve leti do leta 1989. Naslednje evropsko prvenstvo je sledilo leta 1990, nakar 

so prvenstva potekala na dve leti do leta 2004. Le-to se je odvijalo prav pri nas v Ljubljani, od 

takrat dalje pa potekajo na vsako leto.  
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Odkar se evropska prvenstva prirejajo vsako leto (od 2004 dalje), se je spremenil tudi format 

tekmovanja. Vsako liho leto telovadci tekmujejo kot posamezniki skupaj z ženskimi 

telovadkami, vsako sodo leto pa tekmujejo samo ekipe skupaj z mladinci, ženske pa tekmujejo 

ločeno od moškega tekmovanja (European Men's Artistic Gymnastics Championships, 2016). 
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2 O MITJI PETKOVŠKU 

Mitja Petkovšek se je rodil 6. februarja 1977 v Ljubljani. Z gimnastiko se je pričel ukvarjati kot 

6-letni otrok v Športnem društvu Narodni dom, katerega član je bil vso svojo aktivno kariero. 

Že v prvem letu sta s Primožem Faturjem izkazovala veliko nadarjenost, zato sta dvakrat 

tedensko vadila pri Petru Škerlju in enkrat tedensko dodatno pri Ivanu Čuku. Peter Škerelj mu 

je pomagal, da je resnično vzljubil šport,  ljubezen do gimnastike pa mu je pomagala tudi v 

kasnejših letih, ko vrhunski šport postane resnično težak.  

 

Nadalje je Mitjo prevzel profesor dr. Ivan Čuk pri katerem se je, kot sam pravi, naučil odličnih 

osnov, ki so v gimnastiki nujno potrebne, če želiš biti vrhunski telovadec. Z največjo krizo se 

je soočil v pubertetniških letih, ko si je namesto da bi obiskoval treninge, želel početi druge 

stvari. Za kratko obdobje ga je treniral tudi Boštjan Žakelj, ki mu je pomagal prebroditi to krizno 

obdobje, nakar se je vrnil k profesorju dr. Ivanu Čuku.  Ob velikih obvezah je Ivan Čuk (služba 

na fakulteti, predsednik strokovnega odbora itd.) ocenil, da Mitja rabi nekoga, ki bo ob njem na 

vsaki vadbi in mu bo ob tem tudi zaupal ter imel nekoliko bolj prijateljski odnos, glede na to, 

da postaja Mitja odrasel človek. Edvard Kolar je bil v tem obdobju vaditelj mlajših kategorij in 

v društvu desna roka Ivana Čuka, zato je bilo logično, da postane Edvard Mitjev vaditelj, Ivan 

Čuk pa je ostal vodja Mitjevega programa in programa dela v Narodnem domu do leta 2000, 

ko je vodenje programa dela v društvu prepustil Sebastjanu Piletiču, Edvard Kolar pa je v celoti 

prevzel Mitjev program (I. Čuk, osebna pripoved 20.9.2016). 

 

Njegov prvi večji uspeh je prišel leta 1997, ko je na univerzijadi, ki je potekala na Siciliji, 

osvojil 3. mesto na bradlji, istega leta pa na svetovnem prvenstvu v Lausanni (Švica) še 5. 

mesto, prav tako na bradlji. Tisto leto je veljalo za prelomno v njegovi karieri, saj je kot dvajset 

letnik spoznal, da je lahko konkurenčen samemu svetovnemu vrhu.  

 

Kot mnogobojec je tekmoval do leta 1999, kasnejše udejstvovanje v mnogoboju mu je 

preprečila poškodba hrbta, katero je začutil že leta 1996 in ga je praktično spremljala skozi 

celotno kariero. Na svetovnem prvenstvu, ki je tega leto potekalo v Tianjinu (Kitajska), se je 

skozi mnogoboj uspel uvrstiti na svoje prve olimpijske igre leta 2000 v Sidneyu. Na igre je 

prišel kot prvi favorit izjemno samozavesten in pripravljen. Kot sam pravi, je kar »letel« po 

orodju, vendar se mu je na začetku sestave, pri zanj sicer zelo »rutinskem« elementu, pripetila 

napaka. S tem so se njegove sanje o medalji razblinile, razočaranje takrat pa je bilo veliko. Na 
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olimpijskih igrah je ponovno tekmoval leta 2008 v Pekingu, vozovnico zanj pa si je priboril kot 

svetovni prvak, ko je na svetovnem prvenstvu v Stuttgardu (Nemčija) na bradlji zmagal.  Po 

srednji napaki v finalu bradlje je tekmovanje končal na 5. mestu (M. Petkovšek osebna pripoved 

22.7.2016).  

 

Na svoji športni poti je osvojil ogromno odličji na največjih tekmovanjih, kar ga postavlja ob 

bok našim izvrstnim telovadcem kot so Štukelj, Cerar, Pegan in mnogim drugim. Na 

svetovnih prvenstvih je bil dvakrat zlat in enkrat srebrn, na evropskih prvenstvih je osvojil 

skupaj devet medalj (štiri zlate, tri srebrne in dve bronasti), še posebej izjemen je njegov niz 

na evropskih prvenstvih med letom 2005 in 2009, ko je bil absolutni »vladar« bradlje in je 

osvoji tri zlate, eno srebrno in eno bronasto odličje. Na tekmah za svetovni pokal je zmagal 

26-krat, edino veliko tekmovanje iz katerega ni prinesel odličja pa so prav olimpijske igre. 

Športno pot je zaključil oktobra leta 2015 star 38 let, ko se mu je tik pred svetovnim 

prvenstvom v Glasgowu, na katerega je bil po daljšem času zelo dobro pripravljen, ponovila 

stara poškodba hrbta (Barle, 2016). 
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3 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

Predmet diplomsekga dela je razvoj rezultata telovadca Mitje Petkovška v članski kategoriji.  

 

Problem naloge je ugotoviti, kako se njegov rezultat v skoraj 20 let (1996-2015) dolgi članski 

karieri na največjih tekmovanjih (olimpijske igre, svetovna prvenstva, evropska prvenstva) 

razvija in kako uspešno se prilagaja pravilnikom, ki se vseskozi spreminjajo (na vsaka štiri leta). 

Rezultate bomo primerjali tudi z današnjim pravilnikom, da bi lahko dobili osnovo za uspešne 

bodoče telovadce. Sestave bomo analizirali samo za bradljo. 

 

S samo analizo razvoja rezultata se je smiselno ukvarjati predvsem zato, da bi lahko dobili 

nekakšen optimalni model treniranja, kateri nam bi služil kot orientacija za naslednje rodove 

telovadcev ter zato, da bi se lahko čim hitreje prilagajali novim pravilnikom. Le-ti se nenehno 

spremninjajo, zato moramo imeti široko bazo predznanja osnovnih prvin. Naloga nam služi tudi 

kot osnova za vpogled v to, v katero smer se šport razvija. 

 

Novak in Čuk (1985) sta ugotovila, da: »Vsakršno opravljanje s človekom, tudi športno 

treniranje je smiselno le takrat, kadar so sredstva in metode vadbe podrejene nekemu logičnemu 

cilju, in kadar so sprotni učinki vadbe merljivi. Postavljanje cilja mora sloneti na objektivnih in 

subjektivnih ocenah pokazateljev razvoja športnika in njegovega športnega rezultata. V začetni 

etapi športnikovega razvoja izoblikujemo cilje predvsem na podlagi ocene športnikove 

sposobnosti in značilnosti skladno s pogoji treninga. Kasneje pa je potrebno sredstva 

napovedovanja razširiti in poglobiti. Ena izmed možnosti napovedovanja športnega rezultata 

sloni na sistematičnemu spremljanju smeri in tempa razvoja tekmovalnega rezultata v izbranem 

športu« (Novak in Čuk, 1985, str. 8). 

 

»Iz dosedanjih tujih opazovanj (Wažny, 1976) je poznano, da je krivulja, ki predstavlja 

dinamiko športnega rezultata v času treniranja sestavljena iz vhodnega dela, ki je vezan na 

obdobje rasti rezultata, v nadaljevanju iz horizontalnega dela, ki je vezan na relativno 

stabilizacijo rezultata na stopnji, ki je blizu vrha možnosti odrejenega tekmovalca in iz 

padajočega dela, ki predstavlja obdobje v katerem se porajajo involucijski procesi z negativnim 

vplivom na športne rezultate« (Wažny, 1976, v Novak in Čuk, 1985, str. 9). 

V literaturi lahko zasledimo poizkuse prikaza empiričnih in teoretičnih krivulj, katere 

predstavljajo razvoj športnega rezultata. »Empirične predstavljajo porast surovih rezultatov po 
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stažu treniranja, teoretične pa so poizkus matematičnega prikaza empirične krivulje z 

logaritemsko ali kvadratno funkcijo. Izkaže se, da se matematične in empirične funkcije krivulje 

sicer pretežno ujemajo, večje razlike pa nastanejo v obdobju zadrževanja in upadanja rezultata« 

(Novak in Čuk,1985, str. 9). 

 

Pri gimnastiki poteka specifično vrednotenje športnega rezultata. Športni rezultat se meri na 

podlagi subjektivnega faktorja, ki vključuje oceno izvedbe. Tekmovalni rezultat veliko lažje 

spremljamo v športih, kjer je rezultat objektivno merjen s štoparico, metrom ... Ta specifični 

način vrednotenja športnega rezultata nam otežuje delo pri objektivni oceni razvoja 

tekmovalnega rezultata. Objektivno veljavni model vrednotenja rezultata lahko spremljamo 

samo iz opazovanja trenda rezultata res vrhunskih tekmovalcev (Novak in Čuk, 1985). 

 

Avtorja ugotavljata, da ima specifični nači vrednotenja rezultata tri značilnosti: 

- Merski inštrumenti so sodniki, merske enote so ocene, ocena sodnika pa ne more biti 

enako objektivna kot fizikalne merske enote. 

- Višina ocene je omejena z maksimalno vrednostjo 10.0 točk. Še težje prvine in še 

popolnejša izvedba, ne povzročijo zvišanje rezultata preko desetih točk. 

- Princip ocenjevanja se prilagaja tekmovalnemu sistemu, tako da se optimalna izvedba 

v vsaki kategoriji vrednoti do 10.0 točk, čeprav je predpisana vsebina vsake naslednje 

kategorije drugačna in zahtevnješa. Tekmovalni sistemi, tekmovalni razredi in njihove 

vsebine so si različni v različnih okoljih. Iz tega razloga medsebojne primerjave niso 

mogoče. Do uskladitve pride šele v mladinskem in članskem razredu, kjer zahtevano 

vsebino sestav odreja Mednarodna gimnastična zveza (FIG) (Novak in Čuk 1985. str. 

10). 

 

Moramo pa opozoriti, da je bilo raziskovalno poročilo Novakove in Čuka izdelano pred letom 

2006. Do leta 2006 je veljalo, da lahko tekmovalec lahko doseže najvišjo oceno 10.0 točk, od 

takrat naprej pa se je pravilnik spremenil tako, da se skupna ocena oblikuje iz dveh ocen, in 

sicer iz ocene za izvedbo, kjer se izvedba odšteva od 10.0 točk, in iz ocene za težavnost, katero 

dobimo, ko seštejemo težavnostne stopnje posameznih prvin. »Novo ocenjevanje« nam 

omogoča bolj relavantno ocenjevanje pri oceni za težavnost, pri temu pa je tudi pomembna tudi 

sama izvedba sestave.   
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Z novim pravilnikom leta 2006 je po ugotovitvah Čuka sestava izgubila na svoji izvedbi, na ta 

račun pa je pridobila na težini. Ocena za težavnost raste, ocena za izvedbo pa pada. Če se 

vrnemo v preteklost ugotovimo, da je bila izvedba sestav popolna oziroma zelo blizu 

popolnosti, to nenazadnje pričajo tudi številne »desetke«, ki so jih tekmovalci dobili za svoje 

nastope. Danes je večina tekmovalcev pod 90% ocene za izvedbo, dogaja se, da so zmagovalci 

pod 80% ocene za izvedbo. Pred »odprtim pravilnikom« so vsi tekmovalci v finalu mnogoboja 

imeli začetne ocene 10.0.  Iz vidika motoričnega učenja je bilo planiranje veliko lažje, saj so 

vsa orodja enako prispevala končni oceni. Enkrat, ko je bila ocena 10.0 dosežena, je 

prevladovala samo izvedba sestave. V »novem« pravilniku pa vsako orodje posebej drugače 

prispeva h končni oceni mnogoboja, zato je tudi dolgoročno planiranje iz vidika motoričnega 

učenja oteženo (Čuk, 2015). 
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Slika 5. Sistem ki določa razvoj rezultata (Čuk, 1995, v Čuk, 2015). 

 

Na sliki 5 je grafični prikaz sistema, ki določa razvoj rezultata in njegove spremenljivke.  
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3.1 Splošne značilnosti športne vadbe 

»Periodizacija športnega treniranja je načrtno spreminjanje vsebine, strukture in obremenitve v 

toku daljših časovnih obdobji oz. periodah. Vse to je podrejeno težnji, da je tekmovalec, takrat 

ko so največje in najpomembnješe tekme pripravljen kar se da najbolje, oz. da je v športni formi. 

Športna forma je stanje tekmovalca, ki se ga pridobi na podlagi ustrezne priprave in ki traja 

določen čas in pomeni v vsaki stopnji njegovega razvoja vrhunec njegovih zmožnosti za 

doseganje rezultatov« (Ušaj v Šemrov, 1990, str. 10). 

 

Proces treniranja temelji na naslednjih didaktičnih načelih in zakonitostih: 

- načelo enotnosti osnovne in specialne vadbe v procesu treniranja, 

- načelo neprekinjenosti, kontinuitete procesa treniranja, 

- načelo postopnega povečevanja zahtevnosti procesa treniranja, 

- načelo valovitega spreminjanja obremenitve v procesu treniranja, 

- načelo cikličnosti v procesu treniranja. 

 

Načela se med sabo povezujejo, prikrivajo in so v medsebojni odvisnosti (Šemrov, str.10). 

»Pri načrtovanju procesa treniranja moramo upoštevati objektivne zakonitosti, ki veljajo za 

razvoj športne forme. Pri vsakem načrtovanju procesa treniranja moramo izhajati iz splošnih in 

konkretnih izhodišč« (Šemrov, str. 10). 

 

Splošna izhodišča: 

1. Splošne zakonitosti športnega treniranja, vseh pet zgoraj omenjenih načel. 

2. Splošne in specifične naloge procesa športnega treniranja (kaj želimo konkretno doseči). 

Zelo pomebna vloga enačba specifikacije. 

 

Konkretna izhodišča: 

1. Analiza konkretnih okoliščin, v katerih delamo. 

2. Ugotoviti moramo materialno-tehnične možnosti za izvedbo treninga. 

3. Za vsakega tekmovalca moramo poznati športno anamnezo. Ugotoviti moramo, ali se 

ukvarjamo z začetnikom ali s starejšim tekmovalcem. 
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Športna anamneza: 

- rezultati zdravstvenih pregledov, 

- rezultati psiholoških testov, 

- rezultati motoričnih testov, 

- značilnosti socialnega statusa. 

 

Načrt delamo po postopku stopnjevanja natančnosti: 

- dolgoročni načrt ni natančen je le okviren, 

- srednjeročni načrt je bolj natančen, 

- kratkoročni načrt pa je najbol natančen. 

 

Perspektivni načrt delamo za več let, kot so olimpijske igre (Šemrov, 1990). 

 

Izhajamo iz staža in starosti tekmovalca. Načrt za makrocikl je načrt za eno tekmovalno sezono. 

Tekme rangiramo glede na pomembnost, določimo načrte kontrolnih procesov (kaj in kdaj). 

Obremenitev moramo predvideti glede na prejšne makrocikle (število treningov, trajanje vadbe) 

(Šemrov, 1990). 

 

Makrocikle razdelimo na mezocikle in jim določimo vsebino. Predvidimo vsa motorična 

sredstva, ki jih bomo uporabili. Predvideti moramo tudi kako se giblje obremenitev in 

razbremenitev. Imeti moramo tudi predstavo o vrhu intezivnosti (Šemrov, 1990). 

 

Iz načrta za mezocikle nato sproti delamo načrt za mikrocikle, gradivo delimo na tedne in 

dneve. »Vadbene enote nihajo glede na obremenitev, kajti obremenitev v tednu valuje«. 

Obremenitve za prvi mezocikel postavimo z rezervo, še posebej za prvi teden, v prvem 

mezociklu vedno malo »eksperimenteramo«, naslednjega pa izdelamo na predhodni analizi in 

realizaciji prvega mezocikla (Šemrov, str. 11). 

 

3.2 Ciklizacija 

Naslednje poglavje je povzeto po Ušaju v njegovi knjigi Kratek pregled športnega treniranja. 

»Ciklizacija je razvrščanje vadbenih skupin v takšno zaporedje, ki omogoča, najizrazitejše 

vadbene učinke« (Ušaj, 1996, str. 222). Temelje sodobne ciklizacije je postavil Matvejev, bil 
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je prvi, ki je poleg klimatskih in koledarskih iskal tudi biološke vzroke za ciklizacijo. Sodobna 

ciklizacija postavlja za osnovno izhodišče koledarsko leto, saj traja običajno tako dolgo kot eno 

koledarsko leto. Ta največji cikel je razdeljen na manjše, to so obdobja, ki trajajo različno dolgo: 

mezocikli, ki trajajo običajno en mesec, mikrocikli največkrat en teden, in vadbene enota, ki 

traja en dan (Ušaj, 1996). 

 

Cikli v procesu športne vadbe: 

- tekmovalna sezona, 

- obdobje, 

- mezocikel, 

- mikrocikel, 

- vadbena enota. 

 

Vadbena enota je osnovna vadbena enota, ki vsebuje fazo napora in fazo odmora. Traja od 

začetka napora v eni vadbi do začetka napora v drugi vadbeni enoti. Pri neredni vadbi (dvakrat 

tedensko) se konča nejasno, načeloma takrat, ko se izničijo vse posledice vadbe. Je najbolj 

natančno definirana v primerjavi z ostalimi cikli. Jasno in natančno morajo biti definirani cilji 

vadbe, vadbena količina, intenzivnost, izbira in zaporedje vaj, odmori in uporabljene metode. 

Vadbeni cilj se definira na podlagi ciljev, ki jih definiramo v večjih vadbenih enotah. 

 

Mikrocikel je navadno obdobje enega tedna (7 dni), lahko pa traja tudi dlje ali manj. En teden 

je izbran zato, ker je to že normalni cikl v človekovem življenju. V mikrociklu definiramo cilj 

vadbe glede na to, s katero vrsto vadbe ali metode in s kolikšno količino in intenzivnostjo 

želimo posebej učinkovati. Da dosežemo cilj moramo eno vadbeno enoto večkrat ponoviti (2-

3 krat), odvisno od intenzivnosti, količine in obdobja v katerem poteka. Znotraj mezocikla 

uporabljamo različno vadbo po svojem tipu, količini, intenzivnosti in pogostosti, od tega je 

odvisna sama struktrura mezocikla (Ušaj, 1996). 
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Glede na število vadbenih in prostih enot razlikujemo mikrocikle: 

a) mikrocikel z 8 vadbenimi enotami 

6 dni vadimo enkrat na dan en dan dvakrat 

           Pon.   Tor.   Sre.   Čet.   Pet.   Sob.   Ned. 

Dop.     O       O       O      O      O       V       O 

Pop.      V       V       V       V      V      V        O 

 

b) mikrocikel s strukturo 3+1  

3 enote vadimo, 1 enota odmora, v nedeljo ves dan odmor 

                                   Pon.   Tor.   Sre.   Čet.   Pet.   Sob.   Ned 

Dop.     V       V       V      V       V      V        O 

Pop.      V       O       V      O       V      O        O 

 

c) mikrocikel s strukturo 5+1 

           Pon.   Tor.   Sre.   Čet.   Pet.   Sob.   Ned. 

      Dop.     V       V       V      V       V      V        O                                                                                                                                                                          

Pop.      V       V       O      V       V      O        O 

 

Legenda:   V - vadba 

                  O - odmor 

(Ušaj, 1996, str. 226) 

 

Glede na količino ločimo mikrocikle s poudarkom na količini in razbremenilne mikrocikle. 

Glede na intenzivnost pa razlikujemo visoke, srednje in nizko intenzivne mikrocikle ter 

razbremenilne mikrocikle. Glede na tip vadbe, ki ga uporabljamo v enem mikrociklu lahko 

razlikujemo različne mikrocikle za moč, hitrost, vzdržljivost (Ušaj, 1996) ... 

 

Mezocikel je oddobje, ki navadno traja 3-6 tednov (mikrociklov). V tem ciklu je smiselno 

postaviti za cilj spremembo neke človekove sposobnosti ali lastnosti. V tako dolgem trajajočem 

obdobju lahko pričakujemo zaznavane učinke, zato je to osnovno obdobje za katero so 

podrobno načrtuje vadbeni proces. Podobno kot pri mikrociklih tudi tu delimo mezocikle na 

različne vrste, le da je tu v ospredju zastavljeni cilj, ki določa vrsto mezocikla: za povečanje 

hitrosti, vzdržjivosti, hitrosti in vzdržljivosti hkrati (Ušaj, 1996). 
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Makrocikel je odbobje, ki ga tvori več mezociklov, navadno sta to dva do štiri. Obdobja 

narekuje tekmovalna sezona. Najpreprostejša struktura tekmovalne sezone tvori pripravljalno, 

predtekmovalno, tekmovalno in prehodno obdobje (Ušaj, 1996). 

 

Tekmovalna sezona navadno obsega enoletni cikl, to je priprava ne tekmovalno sezono, 

tekmovalno obdobje in prehodno obdobje. Takšen preprost način razdelitve se v športu ne 

odnese razen pri pripravi začetnikov. Najpogostejši strukturi sta enojna in dvojna ciklizacija. 

Prva upošteva, da ima sezona ena tekmovalno obdobje, druga pa, da ima ena sezona dve 

tekmovalni obdobji (Ušaj, 1996). 

 

Olimpijski cikel poteka v štiriletnih obdobjih, zato je ta cikel tudi tako dolg. Glavni cilj te 

ciklizacije je čim boljša priprava na najpomembnejše tekmovanje vsakega športnika. Cikli za 

nastop na olimpijskih igrah ne spreminjajo ciklov tekmovalnih sezon in športniki nastopajo v 

tem ciklu v vseh tekmovalnih obdobjih, ki so posredno tudi priprava  na olimpijski nastop (Ušaj, 

1996). 

 

3.3 Dosedanje raziskave na področju razvoja tekmovalnih rezultatov 

Avtorji so si enotni, da bi bilo najlažje in najpopolneje napovedovati športni rezultat, ki bi ob 

analizi stanj in trenda tekmovalnih rezultatov, upošteval še vse notranje in zunanje dejavnike, 

ki sooblikujejo rezultat. V panogah, kjer je rezultat objektivno merljiv, ni velikih težav pri 

spremljanju rezultatov tekmovalca, problem nastane pri subjektivno merljivih rezultatih, kar pri 

gimnastiki zagotovo je (Novak in Čuk, 1985). 

 

A.S. Medvedev je analiziral v publikaciji Novakove in Čuka tempo prirasta športnih rezultatov 

pri težkoatletih. Analiza rezultata 90 najboljših težkoatletov je dala naslednje rezultate.  

»Največji prirast rezultata je med prvim, šestim in sedmim letom treniranja. Rezultati niso 

odvisni niti od začetne niti od končne starosti, temveč od količine treniranja in športnga staža. 

Ugotovitev dane analize kaže, da je obdobje med 23. in 29. letom starosti najugodnejši za 

doseganje vrhunsega rezultata. Prirast rezultata nima nobene zakonitosti. Razlogi so lahko v 

fizioloških značilnostih organizma, ali v pomankljivosti športne metodike« (Novak in Čuk, 

1985, str. 11). 
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F. Ambrožič je za plavanje postavil individualno krivuljo razvoja. Ugotovil je, da je potrebno 

rezultate obravnavati v treh segmentih. V prvem opaža hitro rast rezultata, pri stažu do štirih 

let, nato do desetega leta rezultat počasi raste, po desetih letih pa nastopi plato rezultatov. Za 

vsak del krivulje je postavil tudi koeficiente, iz katerih lahko trener izračuna, kakšne rezultate 

bo dosegel njegov varovanec. Avtor še opozarja, da je to samo eden od načinov napovedovanja 

rezultata in ga je potrebno uporabljati skupaj z drugimi načini (Novak in Čuk, str. 14). 

 

Z analizo razvoja tekmovalnega rezultata sta se ukvarjale že zgoraj navedena Novak in Čuk.  V 

svoji publikaciji iz leta 1985 sta analizirala rezultate in napredek naših najboljših gimnastičark 

in gimnastičarjev od leta 1978 do leta 1984. Prišla sta do naslednjih ugotovitev (rezultati so 

predstavljeni za moške): 

- Pionirji: Prek celostne kategorije je opaziti izboljšanje rezultatov s starostjo. Najboljši 

so najstarejši in najlmlajši so najslabši. V tej kategoriji se je potrdila teza o rasti 

rezultatov tekmovalne uspešnosti v odvisnoti od starosti (Novak in Čuk, str. 37). 

- Mlajši mladinci: V tej kategoriji tekmujejo tekmovalci stari 13, 14 in 15 let. Tudi v tej 

kategoriji se pojavlja trend napredovanja glede na starost. V tej kategoriji se že 

zahtevajo težje prvine po mednarodnem pravilniku, za osvojitev le-teh je potrebno večje 

število ponovitev, ki so potrebna v tolikšni meri da jo tekmovalec vključi v svojo 

sestavo. Za osvojitev B prvine je potrebno nekako 800-1200 ponovitev za C prvino pa 

1600-2400 ponovitev. Glede na že izvedeno količino ponovitev so starejši tekmovalci 

prav gotovo na boljšem, zato je tudi njihov rezultat višji (Novak in Čuk, str. 38). 

- Mladinci: V tej kategoriji tekmujejo tekmovalci stari 18 let in manj. V posameznem 

starostnem razredu se pojavlja izrazito malo tekmovalcev. Rezultati glede na starost 

izrazito varirajo, problem variabilnosti rezultatov teh fantov je zagotovo v pubertetnem 

obdobju, zahteve se v tej starostni kategoriji še povečajo, ob spremenjenih telesnih 

proporcijah je oteženo že izvajanje že osvojenih prvin, kaj šele učenje novih. V tem 

starostnem obdobju ni nobene povezanosti med starostjo in rezultati tekmovalne 

uspešnosti (Novak in Čuk, str. 39). 

- Člani: Variabilnost rezultatov se glede na starost ohranja iz mladincev, vendar je 

verjetno vzrok v temu, da so od desetih, ki so tekmovali v tej kategoriji, pravi člani le 

trije, ostali pa so še mladinci (Novak in Čuk, str. 40). 
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Novejše raziskave na področju športne gimnastike sta v svojih diplomskih delih opravila 

Mavrič, A (2003) in Kunčič, A (2014), vendar samo na vzorcu ene osebe. Oba ugotavljata, da 

rezultati nihajo, kar je verjetno posledica nenehnega spreminjanja pravil in pa verjetno tudi 

pogojev dela, kateri so bili v preteklosti zelo slabi. 

 

Mavrič v svojem diplomskem delu z naslovom Razvoj tekmovalnih rezultatov in tehničnega 

znanja vrhunske tekmovalke športne gimnastike Mojce Mavrič pravi: »Mojčin prikaz razvoja 

rezultata v članski kategoriji je edinstven in nekaj posebnega. Ima tri vrhove, značilno pa je, da 

svojega najboljšega rezultata ni dosegla takrat, ko je imela najboljše uvrstitve na velikih 

tekmovanjih. Razlog za to je nenehno spreminjanje pravil za ocenjevanje (FIG), posledica pa 

je nihanje rezultata. Vendar pa to nima povezave z uvrstitvijo na tekmovanjih, saj ne pade 

rezultat le eni tekmovalki, temveč vsem. Tako lahko na primer zmagovalka na svetovnem 

prvenstvu leto po olimpijskih igrah zbere 37.000 točk, na svetovnem prvenstvu leto pred 

olimpijskimi igrami pa 38.000 točk« (Mavrič, 2003, str. 93). 

 

Kunčič pa v svojem delu z naslovom Razvoj tekmovalnih rezultatov telovadca Aljaža Pegana 

ugotavlja: »Aljaž se je na nove pravilnike, ki so vedno znova postavljali nove kriterije, lahko 

prilagajal zaradi dobre baze znanja. Bazo znanja si je gradil z učenjem prvin, ki jih je moral 

izvesti v sklopu obveznih sestav in velikim številom ponovitev raznih prvin. Ta baza 

mu je omogočala, da je prvine nagradil z obrati ali netipičnimi prijemi in jim s tem dvignil 

vrednost. Posledično je bila tudi njegova sestava vredna več. Skozi sestave se vidi, kako je 

npr. prvino Endo na začetku izvajal s pol obrata, nato pa z enim obratom. Podobna zgodba je 

glede prvine Stadler. V kasnejših sestavah se vedno več pojavljajo netipični prijemi kot sta 

obrnjeni podprijem in dvoprijem, ki zvišujeta vrednost posameznim prvinam. S takimi 

malenkostmi in svojo elegantno izvedbo je Aljažu uspevalo ostati v svetovnem vrhu moške 

športne gimnastike« (Kunčič, 2014, str. 67). 
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4 CILJI IN HIPOTEZE  

Z diplomsko nalogo nameravamo doseči naslednje cilje: 

 

Razčlenitev posameznih pravilnikov in prikaz sprememb v moški športni gimnastiki med 

predhodnimi pravilniki in trenutnim pravilnikom. 

 

Prikazati rezultate Mitje Petkovška na posameznih tekmovanjih v mnogoboju in na bradlji za 

olimpijske igre, svetovna prvenstva in evropska prvenstva. 

 

Prikazati spremembe pravilnikov ocenjevanje do katerih je prihajalo v posameznih obdobjih. 

 

Prikazati razvoj in dinamiko rezultatov Mitje Petkovška. 

 

H1: Ali se je Mitja v obravnavanem obdobju uspešno prilagajal spremembam pravil za 

ocenjevanje? 
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5 METODE DELA 

Pri diplomskem delu smo uporabili naslednje metode dela: 

Iskanje, pregled, preverjanje  in vnašanje rezultatov za posamezne olimpijske igre. 

Iskanje, pregled, preverjanje  in vnašanje rezultatov za posamezno svetovno prvenstvo. 

Iskanje, pregled, preverjanje  in vnašanje rezultatov za posamezno evropsko prvenstvo. 

Iskanje, pregled video gradiva za posamezne olimpijske igre. 

Iskanje, pregled video gradiva za posamezno svetovno prvenstvo. 

Iskanje, pregled video gradiva za posamezno evropsko prvenstvo. 

Iskanje, opis in analiza pravilnikov za posamezno obdobje. 

Analiza sestav za posamazne olimpijske igre. 

Analiza sestav za posamezno svetovno prvenstvo. 

Analiza sestav za posamezno evropsko prvenstvo. 

Osebna komunikacija z  dr.Edvardem Kolarjem, trenerjem Mitje Petkovška. 

Osebna komunikacija z dr. Ivanom Čukom, nekdanjim trenerjem Mitje Petkovška. 

Osebna komunikacija z Mitjo Petkovškom. 

Vnos obdelava in oblikovanje podatkov v  Microsoft excel-u.  
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6 OCENJEVANJE NA SPLOŠNO 

Od začetka Mitjeve športne poti v članski kategoriji leta 1996 pa do konca 2015, se je zamenjalo 

6 tekmovalnih pravilnikov, katere bomo skozi diplomsko nalogo podrobneje spoznali. To 

pomeni, da se je moral tekmovalec vedno znova prilagajati pravilom in osvajati nove prvine ali 

pa nadgraditi obstoječe. V pravilnikih 1993, 1997, 2001 je bila najvišja možna izhodiščna ocena 

10.0. Struktura ocene 10.0 je bila razdeljena na štiri dele, katera razmerja so se med samimi 

pravilniki skozi leta spreminjala. Že leta 1999 so želeli »ukiniti« pravilnik z najvišjo končno 

oceno desetih točk. Tu je imela velik vpiliv Ameriška televizijska hiša NBC, ki je zagrozila z 

bojkotom prenosa gimnastike na olimpijskih igrah, če se ocena desetih točk ne zamenja. Vendar 

pa do tega ni prišlo vse do leta 2006, ko se je ocenjevalni pravilnik »revolucionarno spremenil«, 

povod za to pa je bil škandal, ki se je zgodil leta 2004 na olimpijadi v Atenah, ko je Američan 

Paul Hamm zmagal pred Korejcem Yang Taem. Slednjemu so narobe izračunali izhodiščno 

oceno na bradlji za eno desetinko, in ravno ta desetinka je odločala (Olympic Games scandals 

and controversies, 2016). Po zahtevi Mednarodega olimpijskega komiteja se je pravilnik 

spremenil. Pravilnik se je spremenil do te mere, da se je ocena razdelila na dva dela, in sicer na 

E oceno katera ocenjuje izvedbo telovadca, in na D oceno katera določa težino v sami sestavi. 

V pravilnikih ocenjevanja do leta 2006 je bilo najpomebneje izvesti sestavo kar se da lepo, brez 

večjih tehničnih in estetskih napak. Od leta 2006 naprej, ko imamo v strukturi za oceno tudi 

težino same sestave, pa so trenerji ugotovili, da skoraj  ni zgornje meje ocene in da se bodo 

temu bistveno bolj posvetili.  Današnje sestave so zato izgubile na sami izvedbi in eleganci, so 

pa na račun tega zelo težke. V nadaljevanju naloge bomo razčlenili vsak pravilnik posebej, 

dodatno bomo pojasnili še pravila za ocenjevanje bradlje. 

 

6.1 Pravilnik za ocenjevanje 1993 

6.1.1 Splošna načela 

- Vse sestave se ocenjujejo od 10.0 točk navzdol. Odbitki se ocenjujejo v destinkah 

točkah (FIG,1993,str. 13). 
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6.1.2 Ocenjevalni faktorji 

1. Pri ocenjevanju poljubnih sestav moramo upoštevati naslednja štiri ocenjevalna 

področja: a. težino, b. predstavitev sestave, c. posebne zahteve, d. bonifikacije 

2. S temi štirimi ocenjevalnimi faktorji sodnik vrednoti: 

a. materialno vsebino sestave 

b. izvedbo v tehničnem pogledu in pri držanju teles ter sestavo sestave 

c. izpolnjevanje treh posebnih zahtev 

d. delež bonifikacij, t.j. točke za poboljšanje ocene (FIG,1993,str 15). 

 

6.1.3 Struktura ocene in zahteve za težino 

1. Pri poljubnih sestavah na parterju, konju z ročaji, krogih, bradlji, drogu sestavljajo 

oceno naslednja ocenjevalna področja: 

 

Tabela 1 

Struktura ocene v pravilniku 1993(FIG,1993) 

 

a. Težina 2.40 točke 

b. predstavitev sestave 5.40 točke 

c. posebne zahteve 1.20 točke 

d. bonifikacije 1.00 točke 

 Skupaj 10.0 točk 

 

V tabeli 1 je prikazana sama struktura ocene iz leta 1993 in pa koliko točk so bili vredni 

posamezni deli ter nato vsi deli ocene skupaj. 

 

2. Pri preskoku čez konja predstavlja začetna ocena (v tabeli) tudi dejansko vrednost 

skoka. 

3. Pogoj, da tekmovalec izponjuje zahtevo za težino v prosti sestavi na konju z ročaji, 

krogih, bradlji, drogu je na vseh tekmah ta, da je v sestavah najmanj naslednje število 

vrednostnih delov: 
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Tabela 2 

Minimalni standardi za izpolnitev maksimalne vrednosti sestave in vrednosti posameznih 

težavnostih stopenj v pravilniku 1993(FIG,1993) 

 

Težina A B C D E Skupaj vrednost težin 

Število težin 4 3 2 1   

Vrednost 0.1 0.2 0.4 0.6  2.40 točke 

 

V tabeli 2 so prikazani miminalni standardi za izpolnitev maksimalnega števila točk v 

sklopu osnovne vrednosti sestave po pravilniku iz leta 1993. Prikazane so vrednosti 

posameznih prvin in njihovo zahtevano število ter njihova skupna vrednost. 

 

4. Pri ocenjevanju težine sestave v celoti smemo upoštevati samo njeno resnično vrednost, 

to je največ 2.4 točke. Če tekmovalec v svoji sestavi ne izvede zahtevanega števila 

vrednostnih težin, prejme ustrezno zmanjšano oceno. Odbitek je enak vrednosti 

manjkajočih težin oziroma v primerh, kjer je možna delna kompenzacija, razliki med 

vrednostjo manjkajočih težin in vrednostjo prvine oz. prvin, ki to težino delno 

nadomestijo. 

 

5. Tekmovalci, ki izpolnjujejo za to pogoje in so dovolj sposobni, lahko izkoristijo določila 

pravilnika o možni vključitvi prvin težine E, ki pa sicer niso vključene med zahteve 

faktorja težine (FIG,1993, str. 16). 

 

6.1.4 Kompenzacija vrednostnih delov 

1. Če ima tekmovalec v sestavi večje število vrednostnih delov D, C ali B kot to zahtevajo 

minimalni pogoji za težino, takšni nadštevilni deli popolnoma nadomestijo manjkajoče 

dele vrednosti C, B ali A, medtem ko lahko nadštevilne težine nižjih vrednosti le delno 

nadomestijo manjkajoče težine višje vrednosti. To pravilo ne velja za elemente 

vrednosti A. 

2. Temeljna načela: 

a. Del težine večje vrednosti vedno nadomesti del težine manjše vrednosti. 

b. Težina manjše vrednosti lahko nadomesti za eno stopnjo težjo prvino, vendar samo 

delno. 
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c. Deli vrednosti A ne nadomeščajo nobene težine, tudi delno ne. 

d. Pri delno nadomeščenih vrednostnih težin odbija sodnik samo razliko med vrednostima 

ustreznih težin. 

Praviloma lahko nadomesti težina E ali D samo eno prvino ali težino. Dve prvini lahko 

nadomesti samo taka težina, ki jo je možno razstaviti. Če moramo težino D ali E razstaviti 

v več prvin, da na ta način sestava izpolnjuje zahtevo glede faktorja težavnosti, le-tej ne 

moramo dodeliti bonifikacije. Pri nadomeščanju velja tole pravilo: 

- B prvina deloma nadomesti C prvino, toda z odbitkom 0.20 točke, 

- C prvina deloma nadomesti D prvino, toda z odbitkom 0.20 točke, 

- D prvina vedno nadomesti C, B, ali A prvino, 

- C prvina vedno nadomesti B ali A prvino, 

- B prvina vedno nadomesti A prvino (FIG,1993,str. 16,17). 

 

6.1.5 Napake v tehnični izvedbi in drži telesa 

Tabela 3 

Odbitki glede na vrsto napake in njihove vrednosti v pravilniku 1993 (FIG,1993) 

 

- mala napaka odbitek 0.10 točke 

- srednja napaka odbitek 0.20 točke 

- velika napaka odbitek 0.40 točke 

- padec z orodja odbitek 0.50 točke 

 

V tabeli 3 je prikazano, kako se je odbijalo za določene napake v desetinkah točke po pravilniku 

iz leta 1993 (FIG,1993,str.18). 

 

6.1.6 Posebne zahteve 

1. S tem ocenjevalnim faktorjem razsoja sodnik, kako izpolnjuje prikazana sestava zahtevo 

po bistvenih sestavnih delih, ki morajo biti na vsakem orodju trije - kot prvine ali 

povezave prvin. Teh bistvenih delov sestave ni mogoče zamenjati s prvinami iz drugih 

strukturnih skupin. Prav tako tekmovalec ne more izpolniti z eno in isto prvino dve 

posebni zahtevi (FIG,1993,str. 25). 
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6.1.7 Točke za poboljšanje ocene 

1. Točke za poboljšanje ocene, t.i. bonifikacije se lahko dodelijo samo sestavi, ki vsebuje 

najmanj eno prvino težine D. Namen podeljevanja točk za poboljšanje ocene je torej 

izključno v tem, da se omogoči razlikovanje med najboljšimi in najtežjimi sestavami. 

2. Točke za poboljšanje ocene se dodelijo le, če so prvine ali povezav prvin izvedene brez 

grobih napak. V skaldu s tem določilom o dobri tehnični izvedbi se lahko pripiše prvini 

glede na težino naslednje dodatne točke:  

- vsaki prvini D.........0.10 točke 

- vsaki prvini E.........0.20 točke 

3. Dodatno k bonifikacijam po točki dve se lahko dodeli prvini D oziroma E pri dobri 

tehnični izvedbi še dodatne 0.10 točke, če je izvedena v neposredni povezavi dveh prvin 

v naslednjih kombinacijah: CD, DC, CE, EC, DD. Prav tako se lahko dodeli pri dobri 

tehnični izvedbi celo 0.20 točke naslednjim povezavam: DE, EE, ED (FIG,1993,str. 25). 

 

6.1.8 Pravila za ocenjevanje bradlje 

Posebne zahteve 

1. Kolebna prvina v opori ali skozi oporo na obeh lestvinah, najmanj težine B, 

2. Kolebna prvina iz vese ali v veso na obeh lestvinah , najmanj težine B, 

3. Prvina s sočasnim spustom in ponovnim prijemom lestvin z obema rokama, najmanj 

težine B. (FIG,1993, str. 87). 

 

Strukturne skupine 

1. Prvine v predkolebu iz opore na lahteh 

2. Prvine v zakolebu iz opore na lahteh 

3. Prvine v predkolebu iz vzpore 

4. Prvine v zakolebu iz vzpore 

5. Prvine iz predkoleba v vesi spredaj 

6. Prvine iz zakoleba v vesi spredaj 
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6.2 Pravilnik za ocenjevanje 1997 

6.2.1 Splošna načela 

- Na vseh orodjih je maksimalna ocena sestave 10.0 točk, ki je hkrati osnova za 

odštevanje odbitkov, ki so dovoljeni samo v desetinkah točke. Končno oceno oblikujeta 

podkomisiji A in B. 

- Podkomisija A ugotovi izhodiščno oceno sestave, podkomisija B pa napake v tehnični 

izvedbi in držanju telesa (FIG,1997, str.12). 

 

6.2.2 Načela za sestavo sestave 

- Sestave morajo biti po vsebini prilagojene tekmovalčevi sposobnosti, težine sestav 

nikakor ni dovoljeno stopnjevati na račun vzorne drže telesa in pravilne tehnične 

izvedbe. Osnovno pravilo je, da mora telovadec svoje telo popolnoma obvladati. 

- Tekmovalce in trenerje pozivamo, da izberejo prvine in vezave tako, da je možnost 

poškodb čim manjša in da je zdravje športnika na prvem mestu (FIG,1997, str. 13). 

 

6.2.3 Ocenjevalni faktorji 

Sestave na parterju, konju z ročaji, krogih, bradlji in drogu se ocenjujejo  na osnovi naslednjih 

štirih ocenjevalnih faktorjev.  

Tabela 4 

Struktura ocene v pravilniku 1997 (FIG,1997) 

 

- Težina 2.40 točke 

- Posebne zahteve 1.20 točke 

- Poboljšanje ocene 1.40 točke 

- Izvedba sestav glede na tehniko in 

držo telesa 

5.00 točke 

- Skupaj 10.00 točke 

 

V tabeli 4 je prikazano kako so bili ovrednoteni posamezni deli strukturne ocene, iz leta 1997 

in njena skupna vrednost (FIG,1997, str. 13). 
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6.2.4 Zahteve za težino 

1. Pogoji ,da tekmovalec izpolnjuje zahtevo za težino v sestavi na parterju, konju z 

ročajem, krogih, bradlji in drogu je na vseh tekmah, da je v sestavah najmanjj naslednjo 

število vrednostnih delov: 

Tabela 5 

Minimalni standardi za izpolnitev maksimalne vrednosti sestave in vrednosti posameznih 

težavnostih stopenj v pravilniku 1997 (FIG,1997) 

 

Težina A  B C D E Skupaj vrednost težin 

Število težin  4 3 2 1 0  

Vrednost 0.1 0.2 0.4 0.6 0 2.40 točke 

 

Tabela 5 prikazuje minimalne standarde za izpolnitev maksimalne ocene pri strukturnem delu 

ocene težina za pravilnik iz leta 1997. Prikazano je natančno število prvin, ki so potrebne za 

dosego tega standarda in njihova vrednost. 

 

2. Pri težini sestave v celoti smemo upoštevati samo njeno resnično vrednost, to je največ 

2.40 točke. Če tekmovalec ne izvede v celoti zahtevanega števila vrednostnih delov, 

prejme ustrezno zmanjšano oceno, odbitek je enak vrednosti mankajočih težin. Če 

tekmovalec izvede dodatne vrednostne dele, k vrednostnim delom, ki so našteti v 

zgornji tabeli, s tem ne dvigne skupne vrednosti 2.40 točke ocenjevalnega faktorja 

težine. 

3. Tekmovalci s sposobnostimi in visokim znanjem za izvajanje prvin E ali super E te 

seveda lahko vključijo v sestavo, če jih izvedejo tehnično pravilno, bodo za znanje 

nagrajeni v okviru faktorja poboljšanje ocene (FIG,1997, str. 14). 

 

6.2.5 Zamenjava težin 

1. Če tekmovalec čuti, da je sposoben izvajati več težin kot jih predpisuje tabela ali da 

poveča število težjih prvin na račun lažjih lahko to vedno stori, vendar si s tem ne zviša 

skupne vrendnosti faktorja težine. Težja prvina lahko v celoti zamenja lažjo. 

2. Težina manjše vrednosti ne more tudi delno ne zamenjati, oziroma nadomestiti višje 

vrednosti. Tudi če tekmovalev v sestavo vključi dodatne prvine manjše vrednosti, v njej 
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pa manjkajo težje prvine, bodo odbitki vedno v višini skupne vrednosti manjkajočih 

težin. 

3. V primeru manjkajoče težine sodniku ni dovoljeno enovite težine razdeliti na dva 

elementa (FIG,1997, str. 14). 

6.2.6 Napake v tehnični izvedbi in držanju telesa 

Tabela 6 

Odbitki glede na vrsto napake in njihove vrednosti v pravilniku 1997 (FIG, 1997) 

 

- mala napaka odbitek 0.10 točke 

- srednja napaka odbitek 0.20 točke 

- velika napaka odbitek  0.40 točke 

- padec z orodja odbitek 0.50 točke 

 

Tabela 6 prikazuje kakšne odbitke se je dalo za posamezno vrsto napake v desetinkah točke iz 

leta 1997 (FIG,1997, str. 16). 

 

6.2.7 Posebne zahteve 

1. S tem faktorjem ocenjevanja vrednoti sodnik tiste posebej zahtevane gibalne vzorce, s 

katerimi naj tekmovalec dodatno k svojim osebnim nagnjenjem in tehničnim 

sposobnosti pri sestavi pokaže raznolikost gibanj. 

2. Ena prvina ne more sočasno izpolniti dveh posebnih zahtev. 

3. Na vseh orodjih z izjemo preskoka se zahteva izvajanje treh posebnih zahtev. 

4.  Za vasako manjkajočo posebno zahtevo se odbije 0.40 točke (FIG, 1997, str. 19,20). 

 

6.2.8 Točke za poboljšanje ocene 

1. Ta ocenjavalni faktor omogoča sodniški komisiji da posebej nagradi tekmovalca s 

skupaj 1,40 točke za predstavitev težjih prvin in povezav. 

2. Težinam se pripišejo dodatne točke: prvini D (upoštevaje tudi tisto, ki je obvezna po 

faktorju težine) 0.10 točke, vsaki prvini E 0.20 točke in vsaki prvini super E (označene 

v tabelah težin s črko S) 0.30 točke. 
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3.  Dodatne točke v vrednosti 0.10 ali 0.20 točke podelijo poljubno povezanim prvinam 

največjih težin, če so izvedene brez velike napake: 0.10 točke vsakokrat za C+D, D+D, 

D+C, C+E, E+C , 0.20 točke vsakokrat za D+E, E+D, E+E. Pri povezavah se priznavajo 

bonifikacije za težino super E na isti način kot za težino E. 

4. Dodatne točke se nadaljno priznajo povezavam prvin D, E ali super E z drugima 

prvinama pred njo in za njo. Primer C+D+C=0.20 točke za povezavo in 0.10 točke za 

D. 

5. Dodatne točke za povečano težino zaradi povezave se lahko priznajo samo neposredno 

povezavam kolebnih, oziroma letnih prvin pod pogojem, da povezeva poteka brez 

opaznega zastoja oziroma prekinitve gibanja.  

6. Na krogih se dobi dodatne točke, če se kolebna prvina primerne težavnosti poveže s 

statično prvino moči, ki ima sama po sebi najmanjšo težino C. 

7. Na drogu se priznanjo dodatne točke v vrednosti 0.10 točke tudi dvema neposredno 

povezanima letnima prvinama težine C (FIG,1997,str. 20,21). 

6.2.9 Pravila za ocenjevanje bradlje 

Posebne zahteve 

1. Kolebna prvina v opori ali skozi oporo na obeh lestvinah, najmanj težine B. 

2. Kolebna prvina iz vese ali v veso na obeh lestvinah, najmanj težine B. 

3. Prvina z obeh ali na obe lestvini s sočasnim spustom in ponovnim prijemom lestvin z 

obema rokama, najmanj težine B (FIG, 1997, str. 37). 

 

Strukturne skupine 

1. Prvine v predkolebu iz opore na lahteh 

2. Prvine v zakolebu iz opore na lahteh 

3. Prvine v predkolebu iz vzpore 

4. Prvine v zakolebu iz vzpore 

5. Prvine iz predkoleba v vesi spredaj 

6. Prvine iz zakoleba v vesi spredaj 
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6.3 Pravilnik za ocenjevanje 2001 

6.3.1 Splošna načela 

- Na vseh orodjih je maksimalna ocena sestave 10.0 točk, ki je hkrati osnova za 

odštevanje odbitkov, ki so dovoljeni samo v desetinkah točke. Končno oceno oblikujeta 

podkomisiji A in B (FIG.2001, str. 13). 

 

6.3.2 Ocenjevalni faktorji 

Tabela 7 

Struktura ocene v pravilniku 2001 (FIG 2001) 

 

V tabeli 7 je prikazano, kakšna je bila struktura ocene iz leta 2001 in vrednost posameznih delov 

le-te ter njihova skupna vrednost (FIG, 2001, str, 13). 

 

6.3.3 Osnovna težina sestave 

1. Sestave na parterju, konju z ročaji, krogih, bradlji in drogu morajo vsebovati naslednje 

število vrednostnih delov: 

Tabela 8 

Minimalni standardi za izpolnitev maksimalne vrednosti sestave in vrednosti posameznih 

težavnostnih stopenj v pravilniku 2001 (FIG,2001) 

 

Težina A B C Skupaj vrednost težin 

Število 4 3 3  

Vrednost 0.10 0.30 0.50 2.80 točk 

 

- Osnovna težina sestave 2.80 točke 

- Posebne zahteve 1.00 točke 

- Točke za izboljšanje izhodiščne ocene 1.20 točke 

- Izvedba sestave 5.00 točke 

- Skupaj 10.00 točke 
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V tabeli 8 so prikazani minimalni standardi za dosego maksimalnega števila točk v sklopu 

strukture ocene težina, v pravilniku za ocenjevanje iz leta 2001, ki se v primerjavi s 

pravilnikoma iz leta 1993 in 1997 razlikuje, v prejšnih dveh pravilnikih je bilo mogoče pri tem 

strukturnem delu ocene doseči 2,40 točke, sedaj pa je ta vrednost 2,80 točke (FIG, 2001, str, 

13). 

2. Pri težini sestave v celoti smemo upoštevati samo njeno resnično vrednost to je največ 

2.80 točke. Če tekmovalec ne izvede v celoti zahtevanega števila vrednostnih delov 

prejme ustrezno zmanjšano oceno, odbitek je enak vrednosti manjkajočih težin. Če 

tekmovalec izvede dodatne vrednostne dele, k vrednostnim delom, ki so našteti v 

zgornji tabeli, s tem ne dvigne skupne vrednosti 2.80 točke ocenjevalnega faktorja 

težine. 

3. Tekmovalci s sposobnostmi in visoko ravnjo znanja lahko med sestavo izvajajo prvine 

težine D, E ali super E za katere bojo, če jih izvedejo tehnično pravilno, nagrajeni v 

okviru faktorja poboljšanja ocene. (FIG, 2001, str. 15). 

6.3.4 Napake v tehnični izvedbi in držanju telesa 

Tabela 9 

Odbitki glede na vrsto napake in njihove vrednosti v pravilniku 2001 (FIG 2001) 

 

- mala napaka odbitek 0.10 točke 

- srednja napaka odbitek 0.20 točke 

- velika napaka odbitek  0.40 točke 

- padec  odbitek 0.50 točke 

 

Tabela 9 prikazuje kako se je odbijalo za posamzne vrste napak v desetinkah točke iz leta 2001 

(FIG,2001, str. 22). 

6.3.5 Posebne zahteve 

1. S tem ocenjevalnim faktorjem sodnik oceni tiste potrebne gibalne strukture, ki imajo v 

skladu s tekmovalčevimi osebnimi željami in tehničnimi sposobnostmi namen izboljšati 

raznolikost gibalnih struktur v sestavi. 

2. Vsako orodje ima pet skupin prvin. 
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3. V svoji sestavi mora tekmovalec vključiti vsaj eno prvino iz vsake od petih skupin, pri 

čemer mora biti izbrana prvina vsaj B težavnostne stopnje. 

4. Vsaka sestava razen na parterju in preskoku se mora končati s primernim seskokom 

(najmanj C težavnostne stopnje), ki so našteti v skupini seskoki. 

5. Prvina zadosti pogojem za skupino prvin le za tisto skupino, pod katero je zapisana v 

preglednici težin prvin. 

6. Za vsako manjkajočo zahtevano prvino odbije podkomisija A tekmovalcu 0.20 točke. 

Odbitek za neizveden ali nepriznan seskok je 0.30 točke (FIG, 2001, str. 16). 

 

6.3.6 Točke za izboljšanje izhodiščne ocene 

1. Ta ocenjavalni faktor omogoča sodniški komisiji, da posebej nagradi tekmovalca s 

skupaj 1,20 točke za predstavitev težjih prvin in povezav med njimi. 

2. Točke se dodelijo samo za prvine D, E in super E težavnostne stopnje in njihove 

neposredne povezave, prvine in povezave morajo biti izvedene brez velike napake. 

Vsaka prvina D doprinese 0.10 točke vsaka prvina E 0.20 točke in vsaka prvina super E 

težavnostne stopnje 0.30 točke. 

3. Dodatne točke v višini 0.10 in 0.20 se priznajo za neposredne povezave med prvinami 

D, E in super E težavnostne stopnje, ki so izvedene brez velikih napak. D+D=0.10 točke, 

D+E, E+D, E+E=0.20 točke. 

4. Dodatne točke za povezave se priznajo neposrednim povezavam prvin D, E ali super E 

težavnostne stopnje. D+E+D=0.40 dodatnih točk za povezavo plus 0.40 točke za obe 

prvini D in prvino E (FIG, 2001, str. 16,17). 

 

6.3.7 Pravila za ocenjevanje bradlje 

Informacije o izhodiščni oceni 

- Skupine prvin so:  

1. Prvine koleba skozi oporo na obeh lestvinah 

2. Prvine koleba skozi oporo na lahteh  

3. Prvine koleba skozi veso na obeh lestvinah 

4. Tezne prvine, drže, premahi in kolesa ter prvine v položaju bočno na eni lestvini. 

5. Seskoki (FIG,2001). 
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- Sestava mora vključevati vsaj eno prvino težavnostne stopnje iz vsake strukturne 

skupine prvin, razen seskoka, ki mora biti najmanj C težavnostne stopnje. 

 

6.4 Pravilnik za ocenjevanje 2006 

6.4.1 Splošna načela 

1. Za vsako orodje posebej se izračunata A in B ocena. 

2. A ocena predstavlja samo vsebino sestave po prvinah, ocena B pa tehnično izvedbo 

sestave in držo telesa. 

3. A ocena vključuje 10 izvedenih prvin, najboljših 9 prvin po kronološkem zaporedju z 

največ štirimi prvinami iz enake strukturne skupine, temu pa prištejemo še vrednost 

seskoka. 

4. Točke za vezavo se lahko dobi po pravilih, ki veljajo posebej po orodjih. 

5. Izhodiščna ocena sestave se izračuna na podlagi desetih elemetov znotraj sestave. 

6. B ocena se začne za vsako sestavo posebej pri 10.0 točke, od katere se nato daje odbitke, 

kateri morajo biti izraženi v desetinkah točke. Poznamo odbitke za estetske napake in 

napake v izvedbi. In pa odbitka za tehnično izvedbo ter kompozicijske napake. 

7. Največji in najmanjši odbitek se izničita, končno B oceno pa dobimo tako da določimo 

aritmetično sredino preostalim štirim sodniškim ocenam. (FIG,2006). 

 

6.4.2 Pravila, ki določajo težavnost sestavi 

1. Sestave na parterju, konju z ročaji, krogih, bradlji in drogu imajo naslednje težine prvin. 

 

Tabela 10 

Vrednosti posameznik težavnostnih stopenj v pravilniku 2006 (FIG,2006) 

 

Vrednostni deli A B C D E F(SE) 

Vrednost 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 

 

Tabela 10 prikazuje vrednost posamezne izvedene prvine v destinkah točke iz pravil za 

ocenjevanje leta 2006. Prvina F je enaka prvini super E iz prejšnih pravilnikov. 
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2. Prvina oziroma prvina z isto identifikacijsko številko se lahko ponovi, vendar ne 

prispeva vrednosti k A oceni (FIG,2006). 

 

6.4.3 Posebne zahteve in zahteve za seskok 

1. S tem faktorjem ocenjevanja vrednoti sodnik tiste posebej zahtevane gibalne vzorce, s 

katerimi naj tekmovalec dodatno k svojim osebnim nagnjenjem in tehničnim 

sposobnosti pri sestavi pokaže raznolikost gibanj. 

2. Vsako orodje ima štiri strukturne skupine prvin. 

3. Iz vsake strukturne skupine more telovadec izvesti vsaj eno prvino. 

4. Iz vsake strukturne skupine mora telovadec izvesti vsaj eno prvino da zadosti posebni 

zahtevi katera je nagrajena z 0.50 točke s strani A sodniške komisije. 

5. Vrednosti seskokov: A in B težina =0.00 točke ( ne zadošča posebni zahtevi), C vrednost 

seskoka=+0.30 točke (delno zadošča posebni zahtevi), D ali višja vrednost 

seskoka=+0.50 točke (zadosti posebno zahtevo) (FIG,2006). 

 

6.4.4 Točke za vezave 

1. Ta ocenjavlni faktor daje možnost A sodniški komisiji da nagradi telovadca za posebne 

vezave prvin. Točke za posebne vezave prvin služijo predvsem zato da lažje razlikujemo 

posamezne sestave. 

2. Točke vezave so lahko dodeljne le na podlagi direktni povezavi težkih prvin, katere so 

izvedene brez večje napake (FIG,2006). 

 

6.4.5 Opis izvedbe sestave 

1. Sama izvedba sestave ima najvišjo vrednost 10.0 točke. 

2. Za prekratke sestave se B ocena spreminja glede na število elemtov in sicer: 
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Tabela 11 

Ocenjevanje sestav s prekratko vsebino v pravilniku 2006 (FIG, 2006)  

 

 Vrednotenje od 

7 ali več prvin 10.00 točke 

6 prvin 6.00 točke 

5 prvin 5.00 točke 

1-4 prvine 2.00 točke 

0 prvin 0.0 točke 

 

V tabeli 11 lahko razberemo kolikšni so odbitki B ocene, za sestave s premalo izvedenimi 

prvinami iz pravil za ocenjevaje 2006. 

 

3. Napake v tehnični izvedbi in v držanju telesa se odbijajo z naslednjimi odbitki: 

 

Tabela 12 

Odbitki glede na vrsto napake in njihove vrednosti v pravilniku 2001 (FIG, 2006) 

 

 

- mala napaka 0.10 točke 

- srednja napaka 0.30 točke 

- velika napaka 0.50 točke 

- padec 0.80 točke 

 

Tabela 12 prikazuje, kako se je odbijalo za posamezno vrsto napake v desetinkah točke iz leta 

2006, ta del se v primerjevi s pravilniki iz let 1993, 1997, 2001 popolnoma razlikuje saj se 

srednja in velika napaka dvigneta za eno desetinko točke, padec pa kar za tri desetinke točke 

(FIG,2006, str. 24-26). 
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6.4.6 Pravila za ocenjevanje bradlje 

Strukturne skupine 

1. Prvine v opori ali skozi oporo na dveh lestvinah 

2. Prvine koleba skozi oporo na lahteh 

3. Prvine koleba skozi veso na eni ali dveh lestvinah 

4. Podmetne prvine 

5. Seskoki (FIG,2006) 

6.5 Pravilnik za ocenjevanje 2009 

6.5.1 Splošna načela 

1. Na vsakem orodju se določita E ocena (ocena za izvedbo) in D ocena (ocena za 

težavnost). 

2. D ocena predstavlja vsebino sestave medtem ko E ocena določa tehnično izvedbo 

sestave in pa držo telesa. 

3. D ocena vključuje 10 izvedenih prvin, najboljših 9 prvin po kronološkem zaporedju z 

največ štirimi prvinami iz enake strukturne skupine, temu pa prištejemo še vrednost 

seskoka. 

4. Točke za vezavo se lahko dobi po pravilih, ki veljajo posebej po orodjih. 

5. E ocena se začne za vsako sestavo posebej pri 10.0 točke, od katere se nato daje odbitke 

kateri morajo biti izraženi v desetinkah točke. Poznamo odbitke za estetske napake in 

napake v izvedbi ter odbitka za tehnično izvedbo in kompozicijske napake (FIG,2009). 

 

6.5.2 Pravila, ki določajo težavnost sestavi 

1. Sestave na parterju, konju z ročaji, krogih, bradlji in drogu imajo naslednje težine prvin. 

 

Tabela 13 

Vrednosti posameznik težavnostnih stopenj v pravilniku 2009 (FIG, 2009) 

 

Vrednostni deli A B C D E F G 

Vrednost 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 
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Tabela 13 prikazuje posamezno vrednost izvedene prvine v desetinkah točke iz pravil za 

ocenjevanje za leto 2009, v primerjavi s pravilnikom iz leta 2006 je dodana prvina G 

težavnostne stopnje (FIG, 2009,str. 19). 

 

2. Prvina oziroma prvina z isto identifikacijsko številko se lahko ponovi, vendar ne 

prispeva vrednosti k D oceni (FIG, 2009). 

 

6.5.3 Posebne zahteve in zahteve za seskok 

1. S tem faktorjem ocenjevanja vrednoti sodnik tiste posebej zahtevane gibalne vzorce, s 

katerimi naj tekmovalec dodatno k svojim osebnim nagnjenjem in tehničnim 

sposobnosti pri sestavi pokaže raznolikost gibanj. 

2. Vsako orodje ima štiri strukturne skupine prvin. 

3. Iz vsake strukturne skupine more telovadec izvesti vsaj eno prvino. 

4. Iz vsake strukturne skupine mora telovadec izvesti vsaj eno prvino, da zadosti posebni 

zahtevi katera je nagrajena z 0.50 točke s strani D sodniške komisije. 

5. Vrednosti seskokov: A in B težina =0.00 točke ( ne zadošča posebni zahtevi), C 

vrednost seskoka=+0.30 točke (delno zadošča posebni zahtevi), D ali višja vrednost 

seskoka=+0.50 točke (zadosti posebno zahtevo) (FIG,2009). 

 

6.5.4 Točke za vezave 

1. Ta ocenjavlni faktor daje možnost D sodniški komisiji da nagradi telovadca za posebne 

vezave prvin. Točke za posebne vezave prvin služijo predvsem zato da lažje razlikujemo 

posamezne sestave. 

2. Točke vezave so lahko dodeljne le na podlagi direktnih povezav težkih prvin, katere so 

izvedene brez večje napake (FIG,2009). 

6.5.5 Opis izvedbe sestave 

1. Sama izvedba sestave ima najvišjo vrednost 10.0 točke. 

2. Za prekratke sestave se E ocena spreminja glede na število prvin in sicer: 
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Tabela 14 

Ocenjevanje sestav s prekratko vsebino v pravilniku 2009 (FIG, 2009) 

 

 Vrednotenje od 

7 ali več prvin 10.00 točke 

6 prvin 6.00 točke 

5 prvin 5.00 točke 

1-4 Prvine 2.00 točke 

0 prvin 0.0 točke 

 

Tabela 14 prikazuje odbitek od E ocene za sestave izvedene s premalo prvinami iz pravilnika 

za ocenjevanje iz leta 2009. 

 

3. Napake v tehnični izvedbi in v držanju telesa se odbijajo z naslednjimi odbitki: 

 

Tabela 15 

Odbitki glede na vrsto napake in njihove vrednosti v pravilniku 2001 (FIG, 2009) 

 

- mala napaka 0.10 točke 

- srednja napaka 0.30 točke 

- velika napaka 0.50 točke 

- padec 1.00 točke 

 

V tabeli 15 so prikazani posamezni odbitki za določeno vrsto napak v desetinkah točke, ta se v 

primerjavi s pravilnikom iz leta 2006 razlikuje pri odbijanju padca, saj se v pravilniku  za 

ocenjevanje iz leta 2009 poveča za dve desetinki točke (FIG,2009,str. 24-26). 

 

6.5.6 Pravila za ocenjevanje bradlje 

Strukturne skupine 

1. Prvine v opori ali skozi oporo na dveh lestvinah 

2. Prvine koleba skozi oporo na lahteh 

3. Prvine koleba skozi veso na eni ali dveh lestvinah 
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4. Podmetne prvine 

5. Seskoki (FIG,2009). 

6.6 Pravilnik za ocenjevanje 2013 

6.6.1 Splošna načela 

1. Na vsakem orodju se določita E ocena (ocena za izvedbo) in D ocena (ocena za 

težavnost). 

2. D ocena predstavlja vsebino sestave medtem ko E ocena določa tehnično izvedbo 

sestave in pa držo telesa. 

3. D ocena vključuje 10 izvedenih prvin, najboljših 9 prvin po kronološkem zaporedju z 

največ štirimi prvinami iz enake strukturne skupine, temu pa prištejemo še vrednost 

seskoka. 

4. Točke za vezavo se lahko dobi po pravilih, ki veljajo posebej po orodjih. 

5. E ocena se začne za vsako sestavo posebej pri 10.0 točke, od katere se nato daje odbitke, 

kateri morajo biti izraženi v desetinkah točke. Poznamo odbitke za estetske napake in 

napake v izvedbi. In pa odbitka za tehnično izvedbo ter kompozicijske napake 

(FIG,2013). 

 

6.6.2 Pravila, ki določajo težavnost sestavi 

1. Sestave na parterju, konju z ročaji, krogih, bradlji in drogu imajo naslednje težine prvin. 

 

Tabela 16 

Vrednosti posameznik težavnostnih stopenje v pravilniku 2013 (FIG, 2013) 

 

Vrednostni  deli A B C D E F G H 

Vrednost 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 

 

V tabeli 16 so prikazane vrednosti posamezne izvedne prvine v desetinkah točke iz pravilnika 

za ocenjevanje leta 2013, ta se v primerjavi s prejšnim pravilnikom iz leta 2009 razlikuje v tem, 

da je dodan še prvina H težavnostne stopnje (FIG, 2013, str. 21).  
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2. Prvina oziroma prvina z enako identifikacijsko številko se lahko ponovi, vendar ne 

prispeva vrednosti k D oceni (FIG, 2013). 

 

6.6.3 Posebne zahteve in zahteve za seskok 

1. S tem faktorjem ocenjevanja vrednoti sodnik tiste posebej zahtevane gibalne vzorce, s 

katerimi naj tekmovalec dodatno k svojim osebnim nagnjenjem in tehničnim 

sposobnosti pri sestavi pokaže raznolikost gibanj. 

2. Vsako orodje ima štiri strukturne skupine prvin. 

3. Iz vsake strukturne skupine more telovadec izvesti vsaj eno prvino. 

4. Iz vsake strukturne skupine mora telovadec izvesti vsaj eno prvino, da zadosti posebni 

zahtevi, katera je nagrajena z 0.50 točke s strani D sodniške komisije. 

5. Vrednosti seskokov: A in B težina =0.00 točke (ne zadošča posebni zahtevi), C 

vrednost seskoka=+0.30 točke (delno zadošča posebni zahtevi), D ali višja vrednost 

seskoka=+0.50 točke (zadosti posebno zahtevo) (FIG,2013). 

 

6.6.4 Točke za vezave 

1. Ta ocenjavlni faktor daje možnost D sodniški komisiji, da nagradi telovadca za posebne 

vezave prvin. Točke za posebne vezave prvin služijo predvsem, zato da lažje 

razlikujemo posamezne sestave. 

2. Točke vezave so lahko dodeljne le na podlagi direktni povezavi težkih prvin, katere so 

izvedene brez večje napake (FIG,2013). 

 

6.6.5 Opis izvedbe sestave 

1. Sama izvedba sestave ima najvišjo vrednost 10.0 točke. 

2. Za prekratke sestave se E ocena spreminja glede na število elemtov in sicer: 
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Tabela 17 

Ocenjevanje sestav s prekratko vsebino v pravilniku 2013 (FIG 2013) 

 

7 ali več prvin -0.0 

5-6 prvin -4.0 

3-4 privne -6.0 

1-2 prvini -8.0 

0 prvin -10.0 

 

V tabeli 17 so prikazani odbitki od E ocene za sestave izvedene s pramalo prvinami iz pravilnika 

za ocenjevanje 2013 (FIG, 2013, str 21). 

 

3. Napake v tehnični izvedbi in v držanju telesa se odbijajo z naslednjimi odbitki: 

 

Tabela 18 

Odbitki glede na vrsto napake in njihove vrednosti v pravilniku 2013 (FIG, 2013) 

 

- mala napaka 0.10 točke 

- srednja napaka 0.30 točke 

- velika napaka 0.50 točke 

- padec 1.00 točke 

 

Tabela 18 prikazuje odbitke v desetinkah točke za posamezne vrste napak iz pravilnika za 

ocenjevanje 2013 (FIG,2013, str. 25). 

6.6.6 Pravila za ocenjevanje bradlje 

Strukturne skupine 

1. Prvine v opori ali skozi oporo na dveh lestvinah 

2. Prvine koleba skozi oporo na lahteh 

3. Prvine koleba skozi veso na eni ali dveh lestvinah 

4. Podmetne prvine 

5. Seskoki (FIG,2013).  
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7 ANALIZA IN RAZČLEMBA MITJEVIH SESTAV NA BRADLJI ZA 

OLIMPIJSKE IGRE, SVETOVNA PRVENSTVA IN EVROPSKA PRVENSTVA 

 

Sestave na bradlji so analizirane po kronološkem zaporedju za posamezne olimpijske igre, 

svetovno prvenstvo in evropsko prvenstvo. Vsaka sestava je opisana po kronološkem zaporedju 

prvin, ki jih je Mitja izvajal, vsaka prvina je nato razčlenjena na: 

- strukturno skupino prvine, 

- zaporedno številko prvine, 

- vrednost prvine, 

- bonus pri vezavah 

 

Strukturna skupina, zaporedna številka prvine, vrednost prvine in bonusi pri vezavah so 

predstavljeni za pravilnik, ki je bil v veljavi za določeno tekmo v danem letu. Vsaka sestava  se 

je primerjala s pravilnikom iz leta 2013 in njegovimi značilnostmi. Vrednost prvine je v tabelah 

prikazana s težavnostnjo stopnjo. Bonus pri vezavh se nanaša na neposredno povezavo dveh ali 

več prvin v tistih pravilnikih, kjer so te bonusi obstajali. V vsaki tabeli je tudi zapisana končna 

ocena in izhodiščna ocena Mitje, doseženo mesto na posameznem tekmovanju ter njegov 

zaostanek za zmagovalcem, če je le-ta obstajal. Na tekmovanjih, kjer se Mitja ni uvrtstil v 

finalni nastop, je zaostanek za zmagovalcem napisan za finalni nastop in ne za kvalifikacijski 

nastop. 

 

Za lažjo razčlenitev sestav so v tabelah uporabljena imena prvin po tekmovalcih, ki so zapisana 

v posameznem FIG pravilniku. Prvine so dobile imena po tekmovalcih, ki so določeno prvino 

izvedli prvi in jo je nato tehnični komite FIG potrdil in uvrstil v pravilnik.  

 

- Sestava na svetovnem prvenstvu v Lausanni 1997 je bila analizirana na podlagi osebne 

pripovedi Mitjevega trenerja, dr. Edvarda Kolarja 30.8.2016. 

- Sestava na svetovnem prvenstvu v Tianjinu 1999 je bila analizirana na podlagi osebne 

pripovedi Mitjevega trenerja, dr. Edvarda Kolarja 30.8.2016. 

- Sestava na svetovnem prvenstvu v Ghentu je bila analizirana na podlagi osebne 

pripovedi Mitjevega trenerja, dr. Edvarda Kolarja 30.8.2016. 

- Sestava iz svetovnega prvenstva v Londonu 2009 je bila analizirana na podlagi 

predvidevanja in Mitjeve pripovedi o takratnih težavah, ki jih je imel s hrbtom, za 
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sestavo ni bilo mogoče pridobiti ustreznaga video zapisa, ali pripovedi kakšnega od 

udeležencev tekmovanja. 

- Sestava iz evropskega prvenstva v Copenhagenu 1996 je bila analizirana na podlagi 

predvidevanja Mitjevega trenerja, dr. Edvarda Kolarja 30.8.2016 

- Sestava na evropskem prvenstvu v Bremnu 2000 je bila analizirana na podlagi tekme za 

svetovni pokala v Cottbusu 2000, ki je bila malo pred evropskim prvenstvom. 

- Sestava na evropskem prvenstvu v St. Petersburgu 1998 je bila analizirana na podlagi 

osebne pripovedi Mitjevega trenerja, dr. Edvarda Kolarja 30.8.2016. 

- Sestava za evropsko prvenstvo v Patrasu 2002  je bila analizirana na podlagi sestave iz 

svetovnega prvenstva v Debrecenu 2002. 

- Sestava na evropskem prvenstvu v Moskvi 2013 je bila analizirana na podlagi Mitjeve 

pripovedi o sestavi vaje 30.8.2016. 

 

Za boljše razumevanje in večjo preglednost so v tabelah prvine predstavljene oziroma zapisane 

z imeni tekmovalcev, ki so to prvino predstavili prvi, v nadaljevanju je predstavljena legenda 

teh prvin, s katero prvine pravilno terminološko opredelimo. 

 Belle- iz veletoča nazaj dvojni skrčeni salto nazaj v oporo na lahteh 

 Tippelt- Moy v vzporo s iztegnjenimi nogami in raznožni premah nazaj do stoje na 

rokah 

 Peters- iz vzpore iztegnjeni salto nazaj v stojo v vzpori čelno na eni lestvini 

 Healy- healyevo vreteno iz stoje v vzpori v stojo v vzpori 

 Bilozerchev- v vzpori v predkolebu ½ obrata v stojo v vzpori čelno ali bočno na eni 

lestvini 
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Tabela 19 

Olimpijske igre Sidney 2000 

Sidney 2000 Pravilnik 1997 Pravilnik 2013 

8.687/9.400 75.mesto zaostanek za 

zmagovalcem 1.100 točke 

strukturna 

skupina 

zaporedna 

številka 

prvine 

vrednost 

prvine 

bonus pri 

vezavi 

strukturna 

skupina 

zaporedna 

številka prvine 

vrednost prvine 

Naupor vzklopno  VII 1 A  III 61 A 

V vzpori v zakolebu ½ soročnega obrata v 

stojo v vzpori 

IV 23 C  I 68 B 

Vzmik zadaj sonožno do stoje v vzpori 

čelno 

VIII 8 C   III 75 C 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora I 1 A       II 1 A 

Iz vzpore 5/4 salte naprej raznožno 

sklonjeno v oporo sklecno 

IV 45 E  I 95 E 

Iz  opore sklecno v predkolebu vzpora in 

premah raznožno nazaj do stoje v vzpori 

VII 2 B  I 14 B 

Peters III 34 D  I 10 D 

Vzmik zadaj do stoje v vzpori čelno VIII 8 C  III 75 C 

Dvojni sklonjeni salto nazaj IXB 24 D  V 28 D 

0,1 
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V tabeli 19 je prikazana sestava, ki jo je Mitja izvedel na olimpijskih igrah v Sidneyu leta 2000. 

Sestava je razčlenjena na posamezne prvine, katere si sledijo kronološko po izvedbi, ob njih je 

prikazana težavnostna stopnja, zaporedna številka prvine, bonus za vezave in struktrurna 

skupina prvine po pravilih za ocenjevanje iz leta 1997. Narejena je tudi primerjava s trenutnim 

pravilnikom 2013-2016. V tabeli je tudi vpisano katero mesto je Mitja dosegel in kolikšen je 

bil njegov zaostanek za zmagovalcem. Pri izvajanju prvine Tippelt je naredil napako in padel 

na orodje, tako da mu te prvine ne štejemo v izvedbo sestave, sestavo je nato nadaljeval z 

vzmikom zadaj. 

 

Tabela 20 

Točkovni prikaz vrednosti sestave za olimpijske igre Sidney 2000 in izračun teoretične 

vrednosti za pravilnik 2013-2016 

 

V tabeli 20 je prikazana točkovna vrednost sestave za olimpijske igre v Sidneyu 2000 in 

teortična vrednost sestave za pravilnik 2013-2016. Glede na napako, ki je jo je naredil, se mu 

ne priznajo določene prvine in s tem tudi posledično točke za poboljšanje. 

 Pravilnik 1997  Pravilnik 2013-2016 

 število prvin vrednost 

prvin 

 število prvin vrednost 

prvin 

 1*E 0,7  1*E 0,5 

 2*D 1,2  2*D 0,8 

 3*C 1,2  2*C 0,6 

 1*B 0,2  2*B 0,4 

 2*A 0,2  2*A 0,2 

skupaj  3,5   2,5 

osnovna vrednost sestave (max 2,4) 2,4 Strukturne 

skupine I, II 

III, V   

(max 2,5) 

 2,0 

izvedba sestave (max 5) 5,0   

posebne zahteve (max 1,20) 1,2   

točke za poboljšanje (max 1,40) 0,8   

osnovna izhodiščna vrednost 9,40   4,5 
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Tabela 21 

Olimpijske igre Peking 2008 

 

Peking 2008 Pravilnik 2006 Pravilnik 2013 

15.725/16.800 5.mesto zaostanek za zmagovalcem 

0.725 točke 

strukturna 

skupina 

zaporedna številka 

prvine 

vrednost 

prvine 

strukturna 

skupina 

zaporedna številka 

prvine 

vrednost 

prvine 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora in premah 

raznožno nazaj do stoje v vzpori 

II 3 C II 2 B 

Vzmik s ¾ obratom iz stoje v vzpori v stojo v vzpori IV 17 E IV 11 E 

Vzmik iz stoje v vzpori v stojo v vzpori IV 10 D IV 10 D 

Vzmik s ½ obrata iz stoje v vzpori v stojo v vzpori IV 11 E IV 11 E 

Belle III 41 E III 52 D 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora II 1 A II 1 A 

Iz stoje v vzpori ½   obrata do stoje v vzpori I 73 A I 73 A 

Tippelt III 4 D III 4 D 

Healy I 64 D I 64 D 

Peters I 52 D I 10 D 

Vzmika zadaj raznožno do stoje v vzpori čelno III 62 B III 74 B 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora II 1 A II 1 A 

Iz vzpore 5/4 salte naprej raznožno sklonjeno v oporo 

sklecno  

I 95 E I 95 E 

Iz  opore sklecno v predkolebu vzpora in premah 

raznožno nazaj do stoje v vzpori 

I 15 C I 14 B 

Dvojni sklonjeni salto nazaj V 28 D V 34 D 
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V tabeli 21 je prikazana sestava, ki jo je Mitja izvedel na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008. 

Sestava je razčlenjena na posamezne prvine, katere si sledijo kronološko po izvedbi, ob njih je 

prikazana težavnostna stopnja, zaporedna številka prvine in struktrurna skupina prvine po 

pravilih za ocenjevanje iz leta 2006. Narejena je tudi primerjava s trenutnim pravilnikom 2013-

2016. V tabeli je tudi vpisano katero mesto je Mitja dosegel in kolikšen je bil njegov zaostanek 

za zmagovalcem. 

 

Tabela 22 

Točkovni prikaz vrednosti sestave za olimpijske igre v Pekingu 2008 in izračun teoretične 

vrednosti sestave za pravilnik 2013-2016 

 

V tabeli 22 je prikazana točkovna vrednost sestave za olimpijske igre v Pekingu iz leta 2008 

in teoretična vrednost sestave za pravilnik 2013-2016. Prikazani so posamezni strukturni deli 

ocene in izpolnitev le-teh, zraven pa je navedena še izhodiščna ocena sestave. V primerjavi s 

pravilnikom iz leta 2006 se v pravilniku 2013 v Mitjevi sestavi spremeni težina dvema 

prvinama in sicer, prvina Belle se iz E težavnostne stopnje zniža v D težavnostno stopnjo ter 

prvina opore na lahteh v predkolebu vzpora in premah raznožno nazaj do stoje v vzpori iz C 

težavnostne stopnje v B težavnostno stopnjo.

 

 

 

 

 

 

Pravilnik 2006 Pravilnik 2013-2016 

število 

prvin 

vrednost 

prvin 

število 

prvin 

vrednost 

prvin 

4*E 2,0 3*E 1,5 

5*D 2,0 6*D 2,4 

1*C 0,3 1*B 0,2 

Skupaj  4,3  4,1 

Strukturne skupine I-V (maks 2,5 

točke) 

 2,5  2,5 

Osnovna izhodiščna vrednost  6,8  6,6 
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Tabela 23 

Svetovno prvenstvo Lausanne 1997 

Lausanne 1997 Pravilnik 1997 Pravilnik 2013 

9.487/10.000 5.mesto zaostanek za 

zmagovalcem 0.288 točke 

strukturna 

skupina 

zaporedna 

številka 

prvine 

vrednost 

prvine 

bonus pri 

vezavi 

strukturna 

skupina 

zaporedna 

številka prvine 

vrednost prvine 

Raznožni premah naprej do prednosa v 

vzpori 

IX 1 A  III 61 A 

Povlek tezno raznožno v stojo v vzpori     I 26 B 

Tippelt V 10 E  III 4 D 

Bilozerchev III 4 D  II 10 D 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora I 1 A  II 1 A 

Iz vzpore 5/4 salte naprej raznožno 

sklonjeno v oporo sklecno 

IV 45 E  I 95 E 

Diamidov s ¼ ali ½ obrata v stojo v vzpori 

čelno ali bočno na eni lestvini 

III 9 D  I 3 C 

Vzmika zadaj sonožno do stoje v vzpori 

čelno 

VIII 8 C  III 75 C 

Peters III 34 D  I 10 D 

Vzmik zadaj sonožno do stoje v vzpori 

čelno 

VIII 8 C  III 75 C 

Dvojni sklonjeni salto nazaj IXB 24 D  V 28 D 

0,1 

0,1 
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V tabeli 23 je prikazana sestava, ki jo je Mitja izvedel na svetovnem prvenstvu v Laussani leta 

1997. Sestava je razčlenjena na posamezne prvine, katere si sledijo kronološko po izvedbi, ob 

njih je prikazana težavnostna stopnja, zaporedna številka prvine, bonus pri vezavi prvin in 

struktrurna skupina prvine po pravilih za ocenjevanje iz leta 1997. Narejena je tudi primerjava 

s trenutnim pravilnikom 2013-2016. V tabeli je tudi vpisano katero mesto je Mitja dosegel in 

kolikšen je bil njegov zaostanek za zmagovalcem. Na tem svetovnem prvenstvu je Mitja 

nastopal kot mnogobojec na vseh orodjih in s seštevkom 53.024 točke osvojil 29. mesto. 

 

Tabela 24  

Točkovni prikaz vrednosti sestave za svetovno prvenstvo v Lausanni 1997 in izračun teoretične 

vrednosti za pravilnik 2013-2016 

 

V tabeli 24 je prikazana točkovna vrednost sestave za svetovno prvenstvo v Lausanni 1997 in 

teoretična vrednost sestave za pravilnik 2013-2016. Prikazani so posamezni strukturni deli 

ocene in izpolnitev le-teh, zraven pa je navedena še izhodiščna ocena sestave. 

 

 Pravilnik 1997  Pravilnik 2013-2016 

 število prvin vrednost 

prvin 

 število 

prvin 

vrednost 

prvin 

 2*E 1,4  1*E 0,5 

 4*D 2,4  4*D 1,6 

 2*C 0,8  2*C 0,6 

 2*A 0,2  1*B 0,2 

    2*A 0,2 

skupaj  4,8   3,1 

osnovna vrednost sestave (max 

2,4) 

2,4 Strukturne 

skupine I, 

II III, V     

(max 2,5) 

 2,0 

izvedba sestave (max 5) 5,0   

posebne zahteve (max 1,20) 1,2   

točke za poboljšanje (max 

1,40) 

1,4   

osnovna izhodiščna vrednost 10,0   5,1 
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Tabela 25 

Svetovno prvenstvo Tianjin 1999 

Tianjin 1999 Pravilnik 1997 Pravilnik 2013 

9.587/10.000 16.mesto zaostanek za 

zmagovalcem 0.163 točke 

strukturna 

skupina 

zaporedna 

številka 

prvine 

vrednost 

prvine 

bonus pri 

vezavi 

strukturna 

skupina 

zaporedna 

številka prvine 

vrednost prvine 

Naupor vzklopno  VII 1 A  III 61 A 

V vzpori v zakolebu ½ soročnega obrata v 

stojo v vzpori 

IV 23 C  I 68 B 

Tippelt V 10 E  III 4 D 

V vzpori v zakolebu ¾ soročnega obrata v 

vzporo v stoji na eni lestvini 

IV 24 D  I 69 C 

Vzmik zadaj do stoje v vzpori čelno VIII 8 C  III 75 C 

Iz vzpore 5/4 salte naprej raznožno 

sklonjeno v oporo sklecno 

IV 45 E  I 95 E 

Iz  opore sklecno v predkolebu vzpora in 

premah raznožno nazaj do stoje v vzpori 

VII 2 B  I 14 B 

Peters III 34 D  I 52 D 

Vzmik zadaj do stoje v vzpori čelno VIII 8 C  III 75 C 

Dvojni sklonjeni salto nazaj IXB 24 D  V 28 D 

0,1 

0,2 

0,1 

0,1 

0,1 
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V tabeli 25 je prikazana sestava, ki jo je Mitja izvedel na svetovnem prvenstvu v Tianjinu leta 

1999. Sestava je razčlenjena na posamezne prvine, katere si sledijo kronološko po izvedbi, ob 

njih je prikazana težavnostna stopnja, zaporedna številka prvine, bonus pri vezavi prvin in 

struktrurna skupina prvine po pravilih za ocenjevanje iz leta 1997. Narejena je tudi primerjava 

s trenutnim pravilnikom 2013-2016. V tabeli je tudi vpisano katero mesto je Mitja dosegel in 

kolikšen je bil njegov zaostanek za zmagovalcem. Na tem svetovnem prvenstvu je Mitja 

nastopal kot mnogobojec na vseh orodjih in s seštevkom 53.537 točke osvojil 53. mesto ter se 

s tem uvrstil na olimpijske igre v Sidneyu, leta 2000. 

 

Tabela 26 

Točkovni prikaz vrednosti sestave za svetovno prvenstvo Tianjin 1999 in izračun teoretične 

vrednosti za pravilnik 2013-2016 

 

V tabeli 26 je prikazana točkovna vrednost sestave za svetovno prvenstvo v Tianjinu 1999 in 

teoretična vrednost sestave za pravilnik 2013-2016. Prikazani so posamezni strukturni deli 

ocene in izpolnitev le-teh, zraven pa je navedena še izhodiščna ocena sestave.

 Pravilnik 1997  Pravilnik 2013-2016 

 število prvin vrednost 

prvin 

 število prvin vrednost 

prvin 

 2*E 1,4  1*E 0,5 

 3*D 1,8  3*D 1,2 

 3*C 1,2  2*C 0,6 

 1*B 0,2  2*B 0,4 

 1*A 0,1  1*A 0,1 

skupaj  4,9   2,8 

osnovna vrednost sestave (max 2,4) 2,4 Strukturne 

skupine I, 

III, V  (max 

2,5) 

 1,5 

izvedba sestave (max 5) 5,0   

posebne zahteve (max 1,20) 1,2   

točke za poboljšanje (max 1,40) 1,4   

osnovna izhodiščna vrednost 10,0   4,3 
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Tabela 27 

Svetovno prvenstvo Ghent 2001 

  
Ghent 2001 Pravilnik 2001 Pravilnik 2013 

9.575/10.000 9.mesto zaostanek za 

zmagovalcem 0.125 točke 

strukturna 

skupina 

zaporedna 

številka 

prvine 

vrednost 

prvine 

bonus pri 

vezavi 

strukturna 

skupina 

zaporedna 

številka prvine 

vrednost prvine 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora in 

premah raznožno nazaj do stoje v vzpori 

II 2 B  II 2 B 

Vzmik iz stoje v vzpori v stojo v vzpori III 89 D  IV 10 D 

Vzmik s ½ obrata iz stoje v vzpori v stojo v 

vzpori 

III 90 E                     IV 11 E 

Peters I 44 D  I 10 D 

Vzmika zadaj raznožno do stoje v vzpori 

čelno 

IV 12 B  III 74 B 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora II 1 A  II 1 A 

Iz vzpore 5/4 salte naprej raznožno 

sklonjeno v oporo sklecno 

I 10 E  I 95 E 

Iz  opore sklecno v predkolebu vzpora in 

premah raznožno nazaj do stoje v vzpori 

I 13 C  I 14 B 

Iz vzpore v stoji ½ obrata naprej v vzporo v 

stoji 

I 61 A  I 73 A 

Tippelt III 9 D  III 4 D 

Dvojni sklonjeni salto nazaj V 24 D  V 34 D 

0,2 

0,2 



69 

 

V tabeli 27 je prikazana sestava, ki jo je Mitja izvedel na svetovnem prvenstvu v Ghentu leta 

2001. Sestava je razčlenjena na posamezne prvine, katere si sledijo kronološko po izvedbi, ob 

njih je prikazana težavnostna stopnja, zaporedna številka prvine, bonus pri vezavi prvin in 

struktrurna skupina prvine po pravilih za ocenjevanje iz leta 2001. Narejena je tudi primerjava 

s trenutnim pravilnikom 2013-2016. V tabeli je tudi vpisano katero mesto je Mitja dosegel in 

kolikšen je bil njegov zaostanek za zmagovalcem. V sestavi je prvič izvedel kombinacijo z 

vzmikoma v stojo v vzpori D in E težavnostne stopnje. Na tem svetovnem prvenstvu je poleg 

bradlje nastopal še na konju, krogih in preskoku. 

 

Tabela 28 

Točkovni prikaz vrednosti sestave za svetovno prvenstvo Ghent 2001 in izračun teoretične 

vrednosti za pravilnik 2013-2016 

 

V tabeli 28 je prikazana točkovna vrednost sestave za svetovno prvenstvo 2001 v Ghentu in 

njena teoretična vrednost za pravilnik 2013-2016. V tabeli so predstavljeni tudi strukturni deli 

ocene in osnovna izhodiščna vrednost sestav. 

 

 Pravilnik 2001  Pravilnik 2013-2016 

 število prvin vrednost 

prvin 

 število prvin vrednost 

prvin 

 2*E 1,4  2*E 1,0 

 4*D 2,4  4*D 1,6 

 1*C 0,5  3*B 0,6 

 2*B 0,6  1*A 0,1 

skupaj  4,9   3,3 

osnovna vrednost sestave (max 2,8) 2,8 Strukturne 

skupine I-V 

(max 2,5) 

 2,5 

izvedba sestave (max 5) 5,0   

posebne zahteve (max 1) 1,0   

točke za poboljšanje (max 1,2) 1,2   

osnovna izhodiščna vrednost 10,0   5,8 
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Tabela 29 

Svetovno prvenstvo Debrecen 2002 

Debrecen 2002 Pravilnik 2001 Pravilnik 2013 

9.787/10.000 2.mesto zaostanek za 

zmagovalcem 0.028 točke 

strukturna 

skupina 

zaporedna 

številka 

prvine 

vrednost 

prvine 

bonus pri 

vezavi 

strukturna 

skupina 

zaporedna 

številka prvine 

vrednost prvine 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora in 

premah raznožno nazaj do stoje v vzpori 

II 2 B  II 2 B 

Vzmik iz stoje v vzpori v stojo v vzpori III 89 D  IV 10 D 

Vzmik s ½ obrata iz stoje v vzpori v stojo v 

vzpori 

III 90 E                     IV 11 E 

Peters I 44 D  I 10 D 

Vzmika zadaj raznožno do stoje v vzpori 

čelno 

IV 12 B  III 74 B 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora II 1 A  II 1 A 

Iz vzpore 5/4 salte naprej raznožno 

sklonjeno v oporo sklecno 

I 10 E  I 95 E 

Iz  opore sklecno v predkolebu vzpora in 

premah raznožno nazaj do stoje v vzpori 

I 13 C  I 14 B 

Iz vzpore v stoji ½ obrata naprej v vzporo v 

stoji 

I 61 A  I 73 A 

Tippelt III 9 D  III 4 D 

Dvojni sklonjeni salto nazaj V 24 D  V 34 D 

0,2 

0,2 
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V tabeli 29 je prikazana sestava, ki jo je Mitja izvedel na svetovnem prvenstvu v Debrecenu 

leta 2002. Sestava je razčlenjena na posamezne prvine, katere si sledijo kronološko po izvedbi, 

ob njih je prikazana težavnostna stopnja, zaporedna številka prvine, bonus pri vezavi prvin in 

struktrurna skupina prvine po pravilih za ocenjevanje iz leta 2001. Narejena je tudi primerjava 

s trenutnim pravilnikom 2013-2016. V tabeli je tudi vpisano, katero mesto je Mitja dosegel in 

kolikšen je bil njegov zaostanek za zmagovalcem. 

 

Tabela 30 

Točkovni prikaz vrednosti sestave za svetovno prvenstvo Debrecen 2002 in izračun teoretične 

vrednosti za pravilnik 2013-2016 

 

V tabeli 30 je prikazana točkovna vrednost sestave za svetovno prvenstvo 2002 v Debrecenu in 

njena teoretična vrednost za pravilnik 2013-2016. V tabeli so predstavljeni tudi strukturni deli 

ocene in osnovna izhodiščna vrednost sestav. 

 

 Pravilnik 2001  Pravilnik 2013-2016 

 število prvin vrednost 

prvin 

 število prvin vrednost 

prvin 

 2*E 1,4  2*E 1,0 

 4*D 2,4  4*D 1,6 

 1*C 0,5  3*B 0,6 

 2*B 0,6  1*A 0,1 

skupaj  4,9   3,3 

osnovna vrednost sestave (max 2,8) 2,8 Strukturne 

skupine I-V 

(max 2,5) 

 2,5 

izvedba sestave (max 5) 5,0   

posebne zahteve (max 1) 1,0   

točke za poboljšanje (max 1,2) 1,2   

osnovna izhodiščna vrednost 10,0   5,8 
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Tabela 31  

Svetovno prvenstvo Anaheim 2003 

Anaheim 2003 Pravilnik 2001 Pravilnik 2013 

9.562/9,800  8.mesto zaostanek za 

zmagovalcem 0.263 točke 

strukturna 

skupina 

zaporedna številka 

prvine 

vrednost 

prvine 

bonus pri 

vezavi 

strukturna 

skupina 

zaporedna 

številka prvine 

vrednost prvine 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora in 

premah raznožno nazaj do stoje v vzpori 

II 2 B  II 2 B 

Vzmik iz stoje v vzpori v stojo v vzpori  III 89 D  IV 10 D 

Vzmik s ½ obrata iz stoje v vzpori v stojo v 

vzpori (nepriznavanje bonusa zaradi 

napake) 

III 90 E  IV 11 E 

Peters I 44 D  I 10 D 

Vzmika zadaj raznožno do stoje v vzpori 

čelno 

IV 12 B  III 74 B 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora II 1 A  II 1 A 

Iz vzpore 5/4 salte naprej raznožno 

sklonjeno v oporo sklecno 

I 10 E  I 95 E 

Iz  opore sklecno v predkolebu vzpora in 

premah raznožno nazaj do stoje v vzpori 

I 13 C  I 14 B 

Iz vzpore v stoji ½ obrata naprej v vzporo v 

stoji 

I 61 A  I 73 A 

Tippelt III 9 D  III 4 D 

Dvojni sklonjeni salto nazaj V 24 D  V 34 D 

0,2 

   0,2 
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V tabeli 31 je prikazana sestava, ki jo je Mitja izvedel na svetovnem prvenstvu v Anahaimu leta 

2003. Sestava je razčlenjena na posamezne prvine, katere si sledijo kronološko po izvedbi, ob 

njih je prikazana težavnostna stopnja, zaporedna številka prvine in struktrurna skupina prvine 

po pravilih za ocenjevanje iz leta 2001. Narejena je tudi primerjava s trenutnim pravilnikom 

2013-2016. V tabeli je tudi vpisano, katero mesto je Mitja dosegel in kolikšen je bil njegov 

zaostanek za zmagovalcem. Sama sestava iz svetovnega prvenstva v Anahaimu je enaka izvedni 

sestavi na svetovnem prvenstvu leto prej v Debrecenu. Pri vzmiku v stojo s ½  obrata se mu 

točke za poboljšanje ne priznajo, saj gre za večjo napako v gibanju zato sestava izgubi dve 

desetinki točke. 

 

Tabela 32 

Točkovni prikaz vrednosti sestave za svetovno prvenstvo Anahaim 2003 in izračun teoretične 

vrednosti za pravilnik 2013-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tabeli 32 je prikazana točkovna vrednost sestave za svetovno prvenstvo 2003 v Anahaimu 

in njena teoretična vrednost za pravilnik 2013-2016. V tabeli so predstavljeni tudi strukturni 

deli ocene in njihova izpolnitev, ter osnovna izhodiščna vrednost sestav. Gre za enako 

izvedeno sestavo kot leto prej na svetovnem prvenstvu v Debrecenu.

 Pravilnik 2001  Pravilnik 2013-2016 

 število 

prvin 

vrednost 

prvin 

 število 

prvin 

vrednost 

prvin 

 2*E 1,4  2*E 1,0 

 4*D 2,4  4*D 1,6 

 1*C 0,5  3*B 0,6 

 2*B 0,6  1*A 0,1 

skupaj  4,9   3,3 

osnovna vrednost sestave 

(max 2,8) 

2,8 Strukturne 

skupine I-

V (max 

2,5) 

 2,5 

izvedba sestave (max 5) 5,0   

posebne zahteve (max 1) 1,0   

točke za poboljšanje (max 

1,2) 

1,0   

osnovna izhodiščna vrednost 9,8   5,8 
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Tabela 33 

Svetovno prvenstvo Melbourne 2005 

 

 

 

 

 

 

 

Melbourne 2005 Pravilnik 2001 Pravilnik 2013 

9.700/10.000 1.mesto struktur

na 

skupina 

zaporedna 

številka 

prvine 

vrednsot 

prvine 

bonus pri 

vezavi 

strukturna 

skupina 

zaporedna 

številka prvine 

vrednost prvine 

Vzmik s ½ obrata v stojo vzpori III 94 D  IV 11 E 

Vzmik iz stoje v vzpori v stojo v vzpori III 89 D  IV 10 D 

Vzmik s ½ obrata iz stoje v vzpori v stojo v 

vzpori 

III 90 E  IV 11 E 

Peters I 44 D  I 10 D 

Vzmika zadaj raznožno do stoje v vzpori čelno IV 12 B  III 74 B 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora II 1 A  II 1 A 

Iz vzpore 5/4 salte naprej raznožno sklonjeno v 

oporo sklecno 

I 10 E  I 95 E 

Iz  opore sklecno v predkolebu vzpora in premah 

raznožno nazaj do stoje 

I 14 B  I 14 B 

Iz vzpore v stoji ½ obrata naprej v vzporo v stoji  I 61 A  I 73 A 

Tippelt III 9 D  III 4 D 

Healy I 48 C  I 64 D 

Vzpora zadaj in raznožni premah naprej v stojo 

v vzpori 

II 31 A  II 43 A 

Dvojni sklonjeni salto nazaj V 24 D  V 34 D 

0,2 

0,2 

0,2 
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V tabeli 33 je prikazana sestava, ki jo je Mitja izvedel na svetovnem prvenstvu v Melbournu 

leta 2005 s katero je postal svetovni prvak. Sestava je razčlenjena na posamezne prvine, katere 

si sledijo kronološko po izvedbi, ob njih je prikazana težavnostna stopnja, zaporedna številka 

prvine in struktrurna skupina prvine po pravilih za ocenjevanje iz leta 2001. Narejena je tudi 

primerjava s trenutnim pravilnikom 2013-2016. 

 

Tabela 34 

Točkovni prikaz vrednosti sestave za svetovno prvenstvo Melbourne 2005 in izračun 

teoretične vrednosti za pravilnik 2013-2016 

 

V tabeli 34 je prikazana točkovna vrednost sestave za svetovno prvenstvo v Melbournu 2005 s 

katero je postal svetovni prvakv in njena teoretična vrednost za pravilnik 2013-2016. V tabeli 

so predstavljeni tudi strukturni deli ocene in njihova izpolnitev ter osnovna izhodiščna vrednost 

sestav. V pravilniku iz leta 2001 je prvina vzmika s ½ obrata v dveh ločenih okvirjih glede na 

to, ali je izvedena iz stoje na nogah ali iz stoje na rokah do stoje na  rokah, v pravilniku iz leta 

2013-2016 pa je ta prvina v istem okvirju in gre tako za ponavljanje prvine, zato se druga 

izvedba izniči. Prav tako je opaziti razliko pri prvini Healy, ki je v pravilniku iz leta 2001  C 

težavnostne stopnje v pravilniku 2013-2016 pa D težavnostne stopnje.

 Pravilnik 2001  Pravilnik 2013-2016 

 število prvin vrednost 

prvin 

 število prvin vrednost 

prvin 

 2*E 1,4  1*E 0,5 

 5*D 2,4  5*D 2,0 

 1*C 0,5  2*B 0,4 

 2*B 0,6  2*A 0,2 

skupaj  4,9   3,1 

osnovna vrednost sestave (max 2,8) 2,8 Strukturne 

skupine I-V 

(max 2,5) 

 2,5 

izvedba sestave (max 5) 5,0   

posebne zahteve (max 1) 1,0   

točke za poboljšanje (max 1,2) 1,2   

osnovna izhodiščna vrednost 10,0   5,6 
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Tabela 35 

Svetovno prvenstvo Stuttgart 2007 

Stuttgart 2007 Pravilnik 2006 Pravilnik 2013 

16.250/16.800 1.mesto strukturna 

skupina 

zaporedna številka 

prvine 

vrednost 

prvine 

strukturna 

skupina 

zaporedna številka 

prvine 

vrednost 

prvine 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora in premah 

raznožno nazaj do stoje v vzpori 

II 3 C II 2 B 

Vzmik s ¾  obrata iz stoje v vzpori v stojo v vzpori IV 17 E IV 11 E 

Vzmik iz stoje v vzpori v stojo v vzpori IV 10 D IV 10 D 

Vzmik s ½ obrata iz stoje v vzpori v stojo v vzpori IV 11 E IV 11 E 

Belle III 41 E III 52 D 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora II 1 A II 1 A 

Iz stoje v vzpori ½ obrata naprej do stoje v vzpori I 73 A I 73 A 

Tippelt III 4 D III 4 D 

Healy I 64 D I 64 D 

V vzpori v zakolebu ½ obrata v stojo v vzpori I 68 B I 68 B 

Peters I 52 D I 10 D 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora II 1 A II 1 A 

Iz vzpore 5/4 salte naprej raznožno sklonjeno v 

oporo sklecno  

I 95 E I 95 E 

Iz opore sklecno raznožni premah nazaj v stojo v 

vzpori 

I 15 C I 14 B 

Dvojni sklonjeni salto nazaj V 28 D V 34 D 
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V tabeli 35 je prikazana sestava, ki jo je Mitja izvedel na svetovnem prvenstvu v Stuttgartu leta 

2007 s katero je postal drugič svetovni prvak. Sestava je razčlenjena na posamezne prvine, 

katere si sledijo kronološko po izvedbi, ob njih je prikazana težavnostna stopnja, zaporedna 

številka prvine in struktrurna skupina prvine po pravilih za ocenjevanje iz leta 2006. Narejena 

je tudi primerjava s trenutnim pravilnikom 2013-2016. Sestava je skoraja enaka sestavi iz 

olimpijskih iger v Pekingu 2008, razlika je le ta, da v sestavi v Stuttgartu izvede prvino iz vzpore 

v zakolebu ½ obrata v stojo v vzpori, ki je B težavnostne stopnje, v Pekingu pa namesto te 

prvine izvede prvino vzmik zadaj raznožno do stoje v vzpori čelno, prav tako B težavnostne 

stopnje. 

 

Tabela 36 

Točkovni prikaz vrednosti sestave za svetovno prvenstvo Stuttgart 2007 in izračun teoretične 

vrednosti sestave za pravilnik 2013-2016 

 

V tabeli 36 je prikazana točkovna vrednost sestave za svetovno prvenstvo v Stuttgartu 2007 s 

katero je postal svetovni prvak in njena teoretična vrednost za pravilnik 2013-2016. V tabeli so 

predstavljeni tudi strukturni deli ocene in njihova izpolnitev ter osnovna izhodiščna vrednost 

sestav. V primerjavi s pravilnikom iz leta 2006 se v pravilniku 2013 v Mitjevi sestavi spremeni 

težina dvema prvinama in sicer, prvina Belle se iz E težavnostne stopnje zniža v D težavnostno 

stopnjo, ter prvina opore na lahteh v predkolebu vzpora in premah raznožno nazaj do stoje v 

vzpori iz C težavnostne stopnje v B težavnostno stopnj.

 

 

 

 

 

 

Pravilnik 2006 Pravilnik 2013-2016 

število 

prvin 

vrednost 

prvin 

število 

prvin 

vrednost 

prvin 

4*E 2,0 3*E 1,5 

5*D 2,0 6*D 2,4 

1*C 0,3 1*B 0,2 

Skupaj  4,3  4,1 

Strukturne skupine I-V (maks 2,5 

točke) 

 2,5  2,5 

Osnovna izhodiščna vrednost  6,8  6,6 
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Tabela 37 

Svetovno prvenstvo London 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

London 2009 Pravilnik 2009 Pravilnik 2013 

14.225/ 16.000 37.mesto zaostanek za 

zmagovalcem 1.750 točke 

strukturna 

skupina 

zaporedna številka 

prvine 

vrednost 

prvine 

strukturna 

skupina 

zaporedna 

številka 

prvine 

vrednost prvine 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora in 

premah raznožno nazaj do stoje v vzpori 

II 2 B II 2 B 

Vzmik iz stoje v vzpori v stojo v vzpori IV 10 D IV 10 D 

Vzmik s ½ obrata iz stoje v vzpori v stojo v 

vzpori 

IV 11 E IV  11 E 

Peters I 52 D I 10 D 

Vzmika zadaj raznožno do stoje v vzpori čelno III 63 B III 75 B 

Healy I 64 D I 64 D 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora II 1 A II 1 A 

Iz vzpore 5/4 salte naprej raznožno sklonjeno v 

oporo sklecno 

I 95 E I 95 E 

Iz  opore sklecno v predkolebu vzpora in 

premah raznožno nazaj do stoje v vzpori 

I 14 B I 14 B 

Iz vzpore v stoji ½ obrata naprej v vzporo v stoji I 73 A I 73 A 

Tippelt III 4 D III 4 D 

Dvojni sklonjeni salto nazaj V 28 D V 34 D 
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V tabeli 37 je prikazana sestava, ki jo je Mitja izvedel na svetovnem prvenstvu v Londonu leta 

2009. Sestava je razčlenjena na posamezne prvine, katere si sledijo kronološko po izvedbi, ob 

njih je prikazana težavnostna stopnja, zaporedna številka prvine in struktrurna skupina prvine 

po pravilih za ocenjevanje iz leta 2009. Narejena je tudi primerjava s trenutnim pravilnikom 

2013-2016. V tabeli je tudi vpisano, katero mesto je Mitja dosegel in kolikšen je bil njegov 

zaostanek za zmagovalcem. 

 

Tabela 38  

Točkovni prikaz vrednosti sestave za svetovno prvenstvo London 2009 in izračun teoretične 

vrednosti sestave za pravilnik 2013-2016 

 

V tabeli 38 je prikazana točkovna vrednost sestave za svetovno prvenstvo 2009 v Londonu in 

njena teoretična vrednost za pravilnik 2013-2016. V tabeli so predstavljeni tudi strukturni deli 

ocene in njihova izpolnitev ter osnovna izhodiščna vrednost sestav. Zaradi bolečin v hrbtu Mitja 

ni izvajal prvine vzmika zadaj na eni lestvini, zato je izhodiščna ocena nekoliko nižja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilnik 2009 Pravilnik 2013-2016 

število 

prvin 

vrednost 

prvin 

število 

prvin 

vrednost 

prvin 

2*E 1,0 2*E 1,0 

5*D 2,0 5*D 2,0 

2*B 0,4 2*B 0,4 

 1*A 0,1 1*A 0,1 

Skupaj  3,5  3,5 

Strukturne skupine I-V (maks 2,5 

točke) 

 2,5  2,5 

Osnovna izhodiščna vrednost  6,0  6,0 
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Tabela 39 

Svetovno prvenstvo Rotterdam 2010 

  

 

Rotterdam 2010 Pravilnik 2009 Pravilnik 2013 

15.233/16.400 14.mesto  zaostanek za zmagovalcem 

0.733 točke 

strukturna 

skupina 

zaporedna številka 

prvine 

vrednost 

prvine 

strukturna 

skupina 

zaporedna številka 

prvine 

vrednost 

prvine 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora in premah 

raznožno nazaj do stoje v vzpori 

II 2 B II 2 B 

Vzmik iz stoje v vzpori  v stojo v vzpori IV 10 D IV 10 D 

Vzmik s ½ obrata iz stoje v vzpori v stojo v vzpori IV 11 E IV 11 E 

Peters I 52 D I 10 D 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora II 1 A II 1 A 

Iz vzpore 5/4 salte naprej raznožno sklonjeno v oporo 

sklecno  

I 95 E I 95 E 

Iz  opore sklecno v predkolebu vzpora in premah 

raznožno nazaj do stoje v vzpori 

I 14 B I 14 B 

Iz vzpore v stoji ½ obrata naprej v vzporo v stoji I 73 A I 73 A 

Tippelt III 4 D III 4 D 

Healy I 64 D I 64 D 

Peters (ponovitev) I 52 D I 10 D 

Vzmik zadaj sonožno do stoje v vzpori čelno III 63 C III 75 C 

Dvojni sklonjeni salto nazaj V 28 D V 34 D 
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V tabeli 39 je prikazana sestava, ki jo je Mitja izvedel na svetovnem prvenstvu v Rotterdamu 

leta 2010. Sestava je razčlenjena na posamezne prvine, katere si sledijo kronološko po izvedbi, 

ob njih je prikazana težavnostna stopnja, zaporedna številka prvine in struktrurna skupina 

prvine po pravilih za ocenjevanje iz leta 2009. Narejena je tudi primerjava s trenutnim 

pravilnikom 2013-2016. V tabeli je tudi vpisano, katero mesto je Mitja dosegel in kolikšen je 

bil njegov zaostanek za zmagovalcem. V sestavi prvino Peters ponovi dvakrat, zato se mu druga 

ponovitev ne šteje. 

 

Tabela 40 

Točkovni prikaz vrednosti sestave za svetovno prvenstvo Rotterdam 2010 in izračun 

teoretične vrednosti sestave za pravilnik 2013-2016 

 

V tabeli 40 je prikazana točkovna vrednost sestave za svetovno prvenstvo 2010 v Rotterdamu 

in njena teoretična vrednost za pravilnik 2013-2016. V tabeli so predstavljeni tudi strukturni 

deli ocene in njihova izpolnitev ter osnovna izhodiščna vrednost sestav. Naša izračunana 

izhodiščna ocena se ne ujema z uradno izhodiščno oceno v rezultatih, napako je potrdil tudi 

Mitjev trener dr. Edvard Kolar. Po mojem mnenju so mu  prvino Peters šteli dvakrat, kar pa 

pravilo o ponavljanju prvin ne dovoljuje, tako gre v naši sestavi namesto prvine D težavnostne 

stopnje notri prvina B težavnostne stopnje in tu se pojavi razlika v dveh desetinkah točke. 

 

 

 

 

 

 

Pravilnik  Pravilnik 2013-2016 

število 

prvin 

vrednost 

prvin 

število 

prvin 

vrednost 

prvin 

2*E 1,0 2*E 1,0 

5*D 2,0 5*D 2,0 

1*C 0,3 1*C 0,3 

 2*B 0,4 2*B 0,4 

Skupaj  3,7  3,7 

Strukturne skupine I-V (maks 2,5 

točke) 

 2,5  2,5 

Osnovna izhodiščna vrednost  6,2  6,2 
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Tabela 41 

Svetovno prvenstvo Tokyo 2011 

 

 

 

Tokyo 2011 Pravilnik 2009 Pravilnik 2013 

12.250/15.400 197.mesto  zaostanek za zmagovalcem 

3.383 točke 

strukturna 

skupina 

zaporedna številka 

prvine 

vrednost 

prvine 

strukturna 

skupina 

zaporedna številka 

prvine 

vrednost 

prvine 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora in premah 

raznožno nazaj do stoje v vzpori 

II 2 B II 2 B 

Vzmik s ¾ obrata v stojo v vzpori IV 17 E IV 11 E 

Vzmik iz stoje v vzpori v stojo v vzpori IV 10 D IV 10 D 

Vzmik s ½ obrata iz stoje v vzpori v stojo v vzpori IV 11 E IV 11 E 

Peters I 52 D I 10 D 

Vzmik zadaj do vzpore v stoji čelno III 63 C III 75 C 

Healy I 64 D I 64 D 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora II 1 A II 1 A 

Iz vzpore 5/4 salte naprej raznožno sklonjeno v oporo 

sklecno  

I 95 E I 95 E 

Iztegnjenji salto nazaj V 13 A V 19 A 
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V tabeli 41 je prikazana točkovna vrednost sestave za svetovno prvenstvo 2011 v Tokyu in 

njena teoretična vrednost za pravilnik 2013-2016. V tabeli so predstavljeni tudi strukturni deli 

ocene in njihova izpolnitev ter osnovna izhodiščna vrednost sestav. V tabeli je tudi vpisano, 

katero mesto je Mitja dosegel in kolikšen je bil njegov zaostanek za zmagovalcem.  

 

Tabela 42 

Točkovni prikaz vrednosti sestave za svetovno prvenstvo Tokyo 2011 in izračun teoretične 

vrednosti sestave za pravilnik 2013-2016 

 

V tabeli 42 je prikazana točkovna vrednost sestave za svetovno prvenstvo 2011 v Tokyu in 

njena teoretična vrednost za pravilnik 2013-2016. V tabeli so predstavljeni tudi strukturni deli 

ocene in njihova izpolnitev ter osnovna izhodiščna vrednost sestav. Mitji manjka posebna 

zahteva iz V skupine  seskokov, saj iztegnjenji salto nazaj A težavnostne stopnje ne izpolni te 

zahteve.

 

 

 

 

 

 

Pravilnik 2009 Pravilnik 2013-2016 

število 

prvin 

vrednost 

prvin 

število 

prvin 

vrednost 

prvin 

3*E 1,5 3*E 1,5 

3*D 1,2 3*D 1,2 

1*C 0,3 1*C 0,3 

 1*B 0,2 1*B 0,2 

 2*A 0,2 2*A 0,2 

Skupaj  3,4  3,4 

Strukturne skupine I, II, III, IV  (maks 

2,5 točke) 

 2,0  2,0 

Osnovna izhodiščna vrednost  5,4  5,4 
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Tabela 43 

Svetovno prvenstvo Antwerpen 2013 

 

V tabeli 43 je prikazana sestava, ki jo je Mitja izvedel leta 2013 na svetovnem prvenstvu v 

Antwerpnu. Sestava je razčlenjena na posamezne prvine, katere si sledijo kronološko po 

izvedbi, ob njih je prikazana težavnostna stopnja, zaporedna številka prvine in struktrurna 

skupina prvine po pravilih za ocenjevanje iz leta 2013. V tabeli je tudi zapisano, katero mesto 

je Mitja dosegel, izhodiščna in končna ocena ter kolikšen zaostanek je imel za zmagovalcem. 

  

Antwerpen 2013 Pravilnik 2013 

15.366/16.500 13.mesto  zaostanek za zmagovalcem 

0.300 točke 

strukturna 

skupina 

zaporedna številka 

prvine 

vrednost 

prvine 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora in premah 

raznožno nazaj do stoje v vzpori 

II 2 B 

Vzmik v stojo v vzpori na eni lestvini IV 23 E 

Vzmik iz stoje v vzpori v stojo v vzpori IV 10 D 

Vzmik s ½ obrata iz stoje v vzpori v stojo v vzpori IV 11 E 

Peters I 52 D 

Vzmik zadaj sonožno do stoje v vzpori čelno III 75 C 

Healy I 64 D 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora II 1 A 

Iz vzpore 5/4 salte naprej raznožno sklonjeno v oporo 

sklecno  

I 95 E 

Iz  opore sklecno v predkolebu vzpora in premah 

raznožno nazaj do stoje v vzpori 

I 14 B 

Iz vzpore v stoji ½ obrata naprej v vzporo v stoji I 73 A 

Tippelt III 4 D 

Dvojni sklonjeni salto nazaj V 28 D 



85 

 

Tabela 44 

Točkovni prikaz vrednosti sestave za svetovno prvenstvo Antwerpen 2013 

 

V tabeli 44 je prikazana točkovna vrednost sestave za svetovno prvenstvo Antwerpen 2013. V 

tabeli so predstavljeni, strukturni deli ocene in njihova izpolnitev ter osnovna izhodiščna 

vrednost sestave. 

 

                                    Pravilnik 2013  

 število prvin vrednost prvin  

 

 

 

 

3*E 

5*D 

1*C 

1*B 

1,5 

2,0 

0,3 

0,2 

Skupaj  4,0   

Strukturne skupine I-V (maks 2,5 

točke) 

 2,5   

Osnovna izhodiščna vrednost  6,5   
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Tabela 45 

Evropsko prvenstvo Copenhagen 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copenhagen 1996 Pravilnik 1993 Pravilnik 2013 

8.500/9.800 74.mesto zaostanek za 

zmagovalcem 1.225 točke 

strukturna 

skupina 

zaporedna 

številka 

prvine 

vrednost 

prvine 

bonus pri 

vezavi 

strukturna 

skupina 

zaporedna 

številka prvine 

vrednost prvine 

Raznožni premah naprej do prednosa v 

vzpori 

IX 1 A  III 61 A 

Povlek tezno raznožno v stojo v vzpori IXA 27 B  I 26 B 

Tippelt V 10 E  III 4 D 

Bilozerchev III 4 D  II 10 D 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora I 1 A  II 1 A 

Iz vzpore 5/4 salte naprej raznožno 

sklonjeno v oporo sklecno 

IV 35 E  I 95 E 

Diamidov s ¼ ali ½ obrata v stojo v vzpori 

čelno ali bočno na eni lestvini 

III 9 D  I 3 C 

Vzmika zadaj sonožno do stoje v vzpori 

čelno 

VIII 8 C  III 75 C 

Peters III 34 D  I 10 D 

Vzmik zadaj sonožno do stoje v vzpori 

čelno 

VIII 8 C  III 75 C 

Dvojni skrčeni salto nazaj IXB 23 C  V 33 C 

0,1 

0,1 



87 

 

V tabeli 45 je prikazana sestava, ki jo je Mitja izvedel na evropskem prvenstvu v Copenhagnu 

leta 1996. Sestava je razčlenjena na posamezne prvine, katere si sledijo kronološko po izvedbi, 

ob njih je prikazana težavnostna stopnja, zaporedna številka prvine, bonus pri vezavi prvin in 

struktrurna skupina prvine po pravilih za ocenjevanje iz leta 1993. Narejena je tudi primerjava 

s trenutnim pravilnikom 2013-2016. V tabeli je tudi vpisano, katero mesto je Mitja dosegel in 

kolikšen je bil njegov zaostanek za zmagovalcem. Mitja je na tem tekmovanju tekmoval tudi v 

mnogoboju in z rezultatom 52,575 točke dosegel 32. mesto. 

 

Tabela 46 

Točkovni prikaz vrednosti sestave za evropsko prvenstvo v Copenhagenu 1996 in izračun 

teoretične vrednosti za pravilnik 2013-2016 

 

V tabeli 46 je prikazana točkovna vrednost sestave za evropsko prvenstvo v Copenhagenu 1996 

in teoretična vrednost sestave za pravilnik 2013-2016. Prikazani so posamezni strukturni deli 

ocene in izpolnitev le-teh, zraven pa je navedena še izhodiščna ocena sestave.

 Pravilnik 1997  Pravilnik 2013-2016 

 število prvin vrednost 

prvin 

 število prvin vrednost 

prvin 

 2*E 1,4  1*E 0,5 

 3*D 1,8  3*D 1,2 

 3*C 1,2  3*C 0,9 

 1*B 0,2  1*B 0,2 

 1*A 0,1  2*A 0,2 

skupaj  4,7   3,0 

osnovna vrednost sestave (max 2,4) 2,4 Strukturne 

skupine I, II 

III, V      

(max 2,5) 

 2,0 

izvedba sestave (max 5,4) 5,4   

posebne zahteve (max 1,20) 1,2   

točke za poboljšanje (max 1,0) 1,0   

osnovna izhodiščna vrednost 10,0   5,0 



88 

 

Tabela 47 

Evropsko prvenstvo v St. Petersburgu 1998

St. Petersburg 1998 Pravilnik 1997 Pravilnik 2013 

9.337/10.000 2.mesto zaostanek za 

zmagovalcem 0.188točke 

strukturna 

skupina 

zaporedna 

številka 

prvine 

vrednost 

prvine 

bonus pri 

vezavi 

strukturna 

skupina 

zaporedna 

številka prvine 

vrednost prvine 

Raznožni premah naprej do prednosa v vzpori IX 1 A  III 61 A 

Povlek tezno raznožno v stojo v vzpori     I 26 B 

Tippelt V 10 E  III 4 D 

V vzpori v zakolebu ½ soročnega obrata v stojo 

v vzpori 

IV 23 C  I 68 B 

Bilozerchev III 4 D  II 10 D 

Iz vzpore v stoji ½ obrata naprej v vzporo v 

stoji 

IV 21 A  I 73 A 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora I 1 A  II 1 A 

Iz vzpore 5/4 salte naprej raznožno sklonjeno v 

oporo sklecno 

IV 45 E  I 95 E 

Diamidov s ¼ ali ½ obrata v stojo v vzpori 

čelno ali bočno na eni lestvini 

III 9 D  I 3 C 

Vzmika zadaj sonožno do stoje v vzpori čelno VIII 8 C  III 75 C 

Peters III 34 D  I 10 D 

Vzmik zadaj sonožno do stoje v vzpori  VIII 8 C  III 75 C 

Dvojni sklonjeni salto nazaj IXB 24 D  V 28 D 

0,1 

0,1 

0,1 
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V tabeli 47 je prikazana sestava, ki jo je Mitja izvedel na evropskem prvenstvu v St. Petersburgu 

leta 1998. Sestava je razčlenjena na posamezne prvine, katere si sledijo kronološko po izvedbi, 

ob njih je prikazana težavnostna stopnja, zaporedna številka prvine, bonus pri vezavi prvin in 

struktrurna skupina prvine po pravilih za ocenjevanje iz leta 1997. Narejena je tudi primerjava 

s trenutnim pravilnikom 2013-2016. Vzmik zadaj na eno lestvino se mu v sestavi ponovi 

dvakrat, saj mu pravilo o ponavljanju prvin iz pravilnika 1997 to tudi omogoča. V tabeli je tudi 

vpisano, katero mesto je Mitja dosegel in kolikšen je bil njegov zaostanek za zmagovalcem.V 

primerjavi s svetovnim prvenstvom 1997 je dodal prvino v vzpori v zakolebu ½ soročnega 

obrata v stojo v vzpori in s tem dosegel izhodiščno vrednost sestave 10 točk.  

 

Tabela 48 

Točkovni prikaz vrednosti sestave za evropsko prvenstvo v St. Petersburgu 1998 in izračun 

teoretične vrednosti za pravilnik 2013-2016 

 

V tabeli 48 je prikazana točkovna vrednost sestave za evropsko prvenstvo v St. Petersburgu 

1998 in teoretična vrednost sestave za pravilnik 2013-2016. Prikazani so posamezni strukturni 

deli ocene in izpolnitev le-teh, zraven pa je navedena še izhodiščna ocena sestave. 

 Pravilnik 1997  Pravilnik 2013-2016 

 število prvin vrednost 

prvin 

 število 

prvin 

vrednost 

prvin 

 2*E 1,4  1*E 0,5 

 4*D 2,4  4*D 1,6 

 3*C 1,2  2*C 0,6 

 1*A 0,1  2*B 0,2 

    1*A 0,1 

skupaj  5,1   3,0 

osnovna vrednost sestave (max 

2,4) 

2,4 Strukturne 

skupine I, 

II III, V      

(max 2,5) 

 2,0 

izvedba sestave (max 5) 5,0   

posebne zahteve (max 1,20) 1,2   

točke za poboljšanje (max 1,40) 1,4   

osnovna izhodiščna vrednost 10,0   5,0 
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Tabela 49 

Evropsko prvenstvo Brehmen 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brehmen 2000 Pravilnik 1997 Pravilnik 2013 

9.800/10.000 1.mesto strukturna 

skupina 

zaporedna 

številka 

prvine 

vrednost 

prvine 

bonus pri 

vezavi 

strukturna 

skupina 

zaporedna 

številka prvine 

vrednost prvine 

Naupor vzklopno  VII 1 A  III 61 A 

V vzpori v zakolebu ½ soročnega obrata v 

stojo v vzpori 

IV 23 C  I 68 B 

Tippelt V 10 E  III 4 D 

V vzpori v zakolebu ¾ soročnega obrata v 

vzporo v stoji na eni lestvini 

IV 24 D  I 69 C 

Vzmik zadaj do stoje v vzpori čelno VIII 8 C  III 75 C 

Iz vzpore 5/4 salte naprej raznožno 

sklonjeno v oporo sklecno 

IV 45 E  I 95 E 

Iz  opore sklecno v predkolebu vzpora in 

premah raznožno nazaj do stoje v vzpori 

VII 2 B  I 14 B 

Peters III 34 D  I 52 D 

Vzmik zadaj do stoje v vzpori čelno VIII 8 C  III 75 C 

Dvojni sklonjeni salto nazaj IXB 24 D  V 28 D 

0,1 

0,2 

0,1 

0,1 

0,1 
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V tabeli 49 je prikazana sestava, ki jo je Mitja izvedel leta 2000 na evropskem prvenstvu v 

Brehmnu, s katero je osvojil naslov evropskega prvaka. Sestava je razčlenjena na posamezne 

prvine, katere si sledijo kronološko po izvedbi, ob njih je prikazana težavnostna stopnja, 

zaporedna številka prvine, struktrurna skupina prvine in bonus za vezave po pravilih za 

ocenjevanje iz leta 1997. Narejena je tudi primerjava s trenutnim pravilnikom 2013-2016. V 

tabeli je tudi vpisano doseženo mesto in končna ter izhodiščna ocena. 

V sestavi se prvina vzmik zadaj do vzpore v stoji ponovi dvakrat, kar mu pravilnik omogoča. 

»Za priznavanje ocene lahko ponovi tekmovalec v sestavi eno in isto prvino samo enkrat« 

(FIG,1997,str 15). 

 

Tabela 50 

Točkovni prikaz vrednosti sestave za evropsko prvenstvo Brehmen 2000 in izračun teoretične 

vrednosti za pravilnik 2013-2016 

 

V tabeli 50 je prikazana točkovna vrednost sestave za evropsko prvenstvo v Brehmenu 2000 s 

katero je Mitja osvojil prvo mesto. V tabeli so predstavljeni, strukturni deli ocene in njihova 

izpolnitev ter osnovna izhodiščna vrednost sestav. V tabeli je tudi predstavljena njena teoretična 

vrednost za pravilnik 2013-2016. V pravilniku 2013-2016 mu manjkata dve strukturni skupini, 

s katerima bi zadostil posebnima zahtevama.  

 Pravilnik 1997  Pravilnik 2013-2016 

 število prvin vrednost 

prvin 

 število prvin vrednost 

prvin 

 2*E 1,4  1*E 0,5 

 3*D 1,8  3*D 1,2 

 3*C 1,2  2*C 0,6 

 1*B 0,2  2*B 0,4 

 1*A 0,1  1*A 0,1 

skupaj  4,9   2,8 

osnovna vrednost sestave (max 2,4) 2,4 Strukturne 

skupine I, 

III, V  (max 

2,5) 

 1,5 

izvedba sestave (max 5) 5,0   

posebne zahteve (max 1,20) 1,2   

točke za poboljšanje (max 1,40) 1,4   

osnovna izhodiščna vrednost 10,0   4,3 
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Tabela 51 

Evropsko prvenstvo Patras 2002 

 

Patras 2002 Pravilnik 2001 Pravilnik 2013 

9.750/10.000 2.mesto zaostanek za 

zmagovalcem 0.087 točke 

strukturna 

skupina 

zaporedna številka 

prvine 

vrednost 

prvine 

bonus pri 

vezavi 

strukturna 

skupina 

zaporedna 

številka prvine 

vrednost prvine 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora in 

premah raznožno nazaj do stoje v vzpori 

II 2 B  II 2 B 

Vzmik iz stoje v vzpori v stojo v vzpori III 89 D  IV 10 D 

Vzmik s ½ obrata iz stoje v vzpori v stojo v 

vzpori 

III 90 E  IV 11 E 

Peters I 44 D  I 10 D 

Vzmika zadaj raznožno do stoje v vzpori 

čelno 

IV 12 B  III 74 B 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora II 1 A  II 1 A 

Iz vzpore 5/4 salte naprej raznožno 

sklonjeno v oporo sklecno 

I 10 E  I 95 E 

Iz  opore sklecno v predkolebu vzpora in 

premah raznožno nazaj do stoje v vzpori 

I 13 C  I 14 B 

Iz vzpore v stoji ½ obrata naprej v vzporo v 

stoji 

I 61 A  I 73 A 

Tippelt III 9 D  III 4 D 

Dvojni sklonjeni salto nazaj V 24 D  V 34 D 

0,2 

   0,2 
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V tabeli 51 je prikazana sestava, ki jo je Mitja izvedel na evropskem prvenstvu v Patrasu 2002. 

Sestava je razčlenjena na posamezne prvine, katere si sledijo kronološko po izvedbi, ob njih je 

prikazana težavnostna stopnja, zaporedna številka prvine, bonus pri vezavi prvin in struktrurna 

skupina prvine po pravilih za ocenjevanje iz leta 2001. Narejena je tudi primerjava s trenutnim 

pravilnikom 2013-2016. V tabeli je tudi vpisano, katero mesto je Mitja dosegel in kolikšen je 

bil njegov zaostanek za zmagovalcem. Sestava je enaka sestavi iz svetovnega prvenstva v 

Debrecenu istega leta. 

 

Tabela 52 

Točkovni prikaz vrednosti sestave za evropsko prvenstvo v Patrasu 2002 in izračun teoretične 

vrednosti za pravilnik 2013-2016 

 

V tabeli 52 je predstavljena točkovna vrednost sestave za evropsko prvenstvo v Patrasu 2002. 

V tabeli so predstavljeni, strukturni deli ocene in njihova izpolnitev ter osnovna izhodiščna 

vrednost sestav. Predstavljena je tudi njena teoretična vrednost za pravilnik 2013-2016. 

Sestava je enaka sestavi iz svetovnega prvenstva istega leta v Debrecenu.   

 Pravilnik 2001  Pravilnik 2013-2016 

 število prvin vrednost 

prvin 

 število prvin vrednost 

prvin 

 2*E 1,4  2*E 1,0 

 4*D 2,4  4*D 1,6 

 1*C 0,5  3*B 0,6 

 2*B 0,6  1*A 0,1 

 1*A 0,1    

skupaj  5,0   3,3 

osnovna vrednost sestave (max 2,8) 2,8 Strukturne 

skupine I-V 

(max 2,5) 

 2,5 

izvedba sestave (max 5) 5,0   

posebne zahteve (max 1) 1,0   

točke za poboljšanje (max 1,2) 1,2   

osnovna izhodiščna vrednost 10,0   5,8 
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Tabela 53 

Evropsko prvenstvo Ljubljana 2004 

 

Ljubljana 2004 Pravilnik 2001 Pravilnik 2013 

9.537/10.000 5.mesto zaostanek za 

zmagovalcem 0.238 točke 

strukturna 

skupina 

zaporedna številka 

prvine 

vrednost 

prvine 

bonus pri 

vezavi 

strukturna 

skupina 

zaporedna 

številka prvine 

vrednost prvine 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora in 

premah raznožno nazaj do stoje v vzpori 

II 2 B  II 2 B 

Vzmik iz stoje v vzpori v stojo v vzpori III 89 D  IV 10 D 

Vzmik s ½ obrata iz stoje v vzpori v stojo v 

vzpori 

III 90 E  IV 11 E 

Peters I 44 D  I 10 D 

Vzmika zadaj raznožno do stoje v vzpori 

čelno 

IV 12 B  III 74 B 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora II 1 A  II 1 A 

Iz vzpore 5/4 salte naprej raznožno 

sklonjeno v oporo sklecno 

I 10 E  I 95 E 

Iz  opore sklecno v predkolebu vzpora in 

premah raznožno nazaj do stoje v vzpori 

I 13 C  I 14 B 

Iz vzpore v stoji ½ obrata naprej v vzporo v 

stoji 

I 61 A  I 73 A 

Tippelt III 9 D  III 4 D 

Dvojni sklonjeni salto nazaj V 24 D  V 34 D 

0,2 

   0,2 
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V tabeli 53 je prikazana sestava, ki jo je Mitja izvedel na evropskem prvenstvu v Ljubljani 

2004. Sestava je razčlenjena na posamezne prvine, katere si sledijo kronološko po izvedbi, ob 

njih je prikazana težavnostna stopnja, zaporedna številka prvine, bonus pri vezavi prvin in 

struktrurna skupina prvine po pravilih za ocenjevanje iz leta 2001. Narejena je tudi primerjava 

s trenutnim pravilnikom 2013-2016. V tabeli je tudi vpisano, katero mesto je Mitja dosegel in 

kolikšen je bil njegov zaostanek za zmagovalcem. Ta sestava je bila vsebinsko že tretje leto 

enaka, z njo pa je osvojil kar nekaj medalj na velikih tekmovanjih. 

 

Tabela 54 

Točkovni prikaz vrednosti sestave za evropsko prvenstvo v Ljubljani 2004 in izračun 

teoretične vrednosti za pravilnik 2013-2016 

 

V tabeli 54 je predstavljena točkovna vrednost sestave za evropsko prvenstvo 2004 v 

Ljubljani. V tabeli so predstavljeni, strukturni deli ocene in njihova izpolnitev ter osnovna 

izhodiščna vrednost sestav. V tabeli je tudi predstavljena njena teoretična vrednost za 

pravilnik 2013-2016. 

 

 Pravilnik 2001  Pravilnik 2013-2016 

 število prvin vrednost 

prvin 

 število prvin vrednost 

prvin 

 2*E 1,4  2*E 1,0 

 4*D 2,4  4*D 1,6 

 1*C 0,5  3*B 0,6 

 2*B 0,6  1*A 0,1 

 1*A 0,1    

Skupaj  5,0   3,3 

osnovna vrednost sestave (max 2,8) 2,8 Strukturne 

skupine I-V 

(max 2,5) 

 2,5 

izvedba sestave (max 5) 5,0   

posebne zahteve (max 1) 1,0   

točke za poboljšanje (max 1,2) 1,2   

osnovna izhodiščna vrednost 10,0   5,8 
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Tabela 55 

Evropsko prvenstvo Debrecen 2005 

Debrecen 2005 Pravilnik 2001 Pravilnik 2013 

9.537/10.000 3.mesto zaostanek za 

zmagovalcem 0.175 točke 

strukturna 

skupina 

zaporedna številka 

prvine 

vrednost 

prvine 

bonus pri 

vezavi 

strukturna 

skupina 

zaporedna 

številka prvine 

vrednost prvine 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora in 

premah raznožno nazaj do stoje v vzpori 

II 2 B  II 2 B 

Vzmik iz stoje v vzpori v stojo v vzpori III 89 D  IV 10 D 

Vzmik s ½ obrata iz stoje v vzpori v stojo v 

vzpori 

III 90 E  IV 11 E 

Peters I 44 D  I 10 D 

Vzmika zadaj raznožno do stoje v vzpori 

čelno 

IV 12 B  III 74 B 

Healy I 49 D  I 64 D 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora II 1 A  II 1 A 

Iz vzpore 5/4 salte naprej raznožno 

sklonjeno v oporo sklecno 

I 10 E  I 95 E 

Iz  opore sklecno v predkolebu vzpora in 

premah raznožno nazaj do stoje v vzpori 

I 13 C  I 14 B 

Iz vzpore v stoji ½ obrata naprej v vzporo v 

stoji 

I 61 A  I 73 A 

Tippelt III 9 D  III 4 D 

Dvojni sklonjeni salto nazaj V 24 D  V 34 D 

0,2 

   0,2 



97 

 

V tabeli 55 je prikazana sestava, ki jo je Mitja izvedel na evropskem prvenstvu v Debrecenu 

2005. Sestava je razčlenjena na posamezne prvine, katere si sledijo kronološko po izvedbi, ob 

njih je prikazana težavnostna stopnja, zaporedna številka prvine, bonus pri vezavi prvin in 

struktrurna skupina prvine po pravilih za ocenjevanje iz leta 2001. Narejena je tudi primerjava 

s trenutnim pravilnikom 2013-2016. V tabeli je tudi vpisano, katero mesto je Mitja dosegel in 

kolikšen je bil njegov zaostanek za zmagovalcem. To je prva sestava po treh letih v katero je 

vključil nov element in sicer healyja, ki je D težavnostne stopnje. 

 

Tabela 56 

Točkovni prikaz vrednosti sestave za evropsko prvenstvo v Debrecenu 2005  in izračun 

teoretične vrednosti za pravilnik 2013-2016 

 

V tabeli 56 je predstavljena točkovna vrednost sestave za evropsko prvenstvo 2005 v 

Debrecenu. V tabeli so predstavljeni, strukturni deli ocene in njihova izpolnitev ter osnovna 

izhodiščna vrednost sestav. V tabeli je tudi predstavljena njena teoretična vrednost za pravilnik 

2013-2016. 

 

 Pravilnik 2001  Pravilnik 2013-2016 

 število prvin vrednost 

prvin 

 število prvin vrednost 

prvin 

 2*E 1,4  2*E 1,0 

 5*D 3,0  5*D 2,0 

 1*C 0,5  3*B 0,6 

 2*B 0,6    

skupaj  5,5   3,6 

osnovna vrednost sestave (max 2,8) 2,8 Strukturne 

skupine I-V 

(max 2,5) 

 2,5 

izvedba sestave (max 5) 5,0   

posebne zahteve (max 1) 1,0   

točke za poboljšanje (max 1,2) 1,2   

osnovna izhodiščna vrednost 10,0   6,1 
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Tabela 57 

Evropsko prvenstvo Volos 2006 

 
Volos 2006 Pravilnik 2006 Pravilnik 2013 

16.025/ 16.400  1.mesto  strukturna 

skupina 

zaporedna številka 

prvine 

vrednost 

prvine 

strukturna 

skupina 

zaporedna 

številka 

prvine 

vrednost prvine 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora in 

premah raznožno nazaj do stoje v vzpori 

II 3 C II 2 B 

Vzmik iz stoje v vzpori v stojo v vzpori IV 10 D IV 10 D 

Vzmik s ½ obrata iz stoje v vzpori v stojo v 

vzpori 

IV 11 E IV  11 E 

Peters I 52 D I 10 D 

Vzmika zadaj sonožno do stoje v vzpori čelno III 63 C III 75 C 

Healy I 64 D I 64 D 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora II 1 A II 1 A 

Iz vzpore 5/4 salte naprej raznožno sklonjeno v 

oporo sklecno 

I 95 E I 95 E 

Iz  opore sklecno v predkolebu vzpora in 

premah raznožno nazaj do stoje v vzpori 

I 15 C I 14 B 

Iz vzpore v stoji ½ obrata naprej v vzporo v stoji I 73 A I 73 A 

Tippelt III 4 D III 4 D 

Dvojni sklonjeni salto nazaj V 24 D V 34 D 



99 

 

V tabeli 57 je prikazana sestava, ki jo je Mitja izvedel na evropskem prvenstvu v Volosu 2006.  

Sestava je razčlenjena na posamezne prvine, katere si sledijo kronološko po izvedbi, ob njih je 

prikazana težavnostna stopnja, zaporedna številka prvine, in struktrurna skupina prvine po 

pravilih za ocenjevanje iz leta 2006. Narejena je tudi primerjava s trenutnim pravilnikom 2013-

2016. V tabeli je tudi vpisana izhodiščna in končna ocena sestave. 

 

Tabela 58 

Točkovni prikaz vrednosti sestave za evropsko prvenstvo Volos 2006 in izračun teoretične 

vrednosti sestave za pravilnik 2013-2016 

 

 

V tabeli 58 je predstavljena točkovna vrednost sestave za evropsko prvenstvo 2006 v Volosu. 

V tabeli so predstavljeni, strukturni deli ocene in njihova izpolnitev ter osnovna izhodiščna 

vrednost sestav. V tabeli je tudi predstavljena njena teoretična vrednost za pravilnik 2013-2016. 

Po pravilniku iz 2013 ima sestava dve desetinki nižjo izhodiščno vrednost, in sicer zaradi 

znižanja prvin s premahi raznožno nazaj iz C težavnostnih stopenj na B težavnostne stopnje. 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilnik 2006 Pravilnik 2013-2016 

število 

prvin 

vrednost 

prvin 

število 

prvin 

vrednost 

prvin 

2*E 1,0 2*E 1,0 

5*D 2,0 5*D 2,0 

3*C 0,9 1*C 0,3 

   2*B 0,4 

Skupaj  3,9  3,7 

Strukturne skupine I-V (maks 2,5 

točke) 

 2,5  2,5 

Osnovna izhodiščna vrednost  6,4  6,2 
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Tabela 59 

Evropsko prvenstvo Amsterdam 2007 

Amsterdam 2007 Pravilnik 2006 Pravilnik 2013 

15.875/ 16.400  1.mesto  strukturna 

skupina 

zaporedna številka 

prvine 

vrednost 

prvine 

strukturna 

skupina 

zaporedna 

številka 

prvine 

vrednost prvine 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora in 

premah raznožno nazaj do stoje v vzpori 

II 3 C II 2 B 

Vzmik iz stoje v vzpori v stojo v vzpori IV 10 D IV 10 D 

Vzmik s ½ obrata iz stoje v vzpori v stojo v 

vzpori 

IV 11 E IV  11 E 

Peters I 52 D I 10 D 

Vzmika zadaj sonožno do stoje v vzpori čelno III 63 C III 75 C 

Healy I 64 D I 64 D 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora II 1 A II 1 A 

Iz vzpore 5/4 salte naprej raznožno sklonjeno v 

oporo sklecno 

I 95 E I 95 E 

Iz  opore sklecno v predkolebu vzpora in 

premah raznožno nazaj do stoje v vzpori 

I 15 C I 14 B 

Iz vzpore v stoji ½ obrata naprej v vzporo v stoji I 73 A I 73 A 

Tippelt III 4 D III 4 D 

Dvojni sklonjeni salto nazaj V 24 D V 34 D 
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V tabeli 59 je prikazana sestava, ki jo je Mitja izvedel na evropskem prvenstvu v Amsterdamu 

2007.  Sestava je razčlenjena na posamezne prvine, katere si sledijo kronološko po izvedbi, ob 

njih je prikazana težavnostna stopnja, zaporedna številka prvine, in struktrurna skupina prvine 

po pravilih za ocenjevanje iz leta 2006. Narejena je tudi primerjava s trenutnim pravilnikom 

2013-2016. V tabeli je vpisana tudi izhodiščna in končna ocena sestave. 

 

Tabela 60 

Točkovni prikaz vrednosti sestave za evropsko prvenstvo v Amsterdamu 2007 in izračun 

teoretične vrednosti sestave za pravilnik 2013-2016 

 

V tabeli 60 je predstavljena točkovna vrednost sestave za evropsko prvenstvo 2007 v 

Amsterdamu. V tabeli so predstavljeni, strukturni deli ocene in njihova izpolnitev ter osnovna 

izhodiščna vrednost sestav. V tabeli je tudi predstavljena njena teoretična vrednost za pravilnik 

2013-2016. Po pravilniku iz 2013 ima sestava dve desetinki nižjo izhodiščno vrednost, in sicer 

zaradi znižanja prvin s premahi raznožno nazaj iz C težavnostnih stopenj na B težavnostne 

stopnje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilnik 2006 Pravilnik 2013-2016 

število 

prvin 

vrednost 

prvin 

število 

prvin 

vrednost 

prvin 

2*E 1,0 2*E 1,0 

5*D 2,0 5*D 2,0 

3*C 0,9 1*C 0,3 

   2*B 0,4 

Skupaj  3,9  3,7 

Strukturne skupine I-V (maks 2,5 

točke) 

 2,5  2,5 

Osnovna izhodiščna vrednost  6,4  6,2 
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Tabela 61 

Evropsko prvenstvo Lausanne 2008 

 

 

 

 

 

 

Lausanne 2008 Pravilnik 2006 Pravilnik 2013 

16.025/ 16.600 1.mesto  strukturna 

skupina 

zaporedna številka 

prvine 

vrednost 

prvine 

strukturna 

skupina 

zaporedna 

številka 

prvine 

vrednost prvine 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora in premah 

raznožno nazaj do stoje v vzpori 

II 3 C II 2 B 

Vzmik s ¾  obrata iz stoje v vzpori v stojo v 

vzpori 

IV  17 E IV 11 E 

Vzmik iz stoje v vzpori v stojo v vzpori IV 10 D IV 10 D 

Vzmik s ½ obrata iz stoje v vzpori v stojo v 

vzpori 

IV 11 E IV  11 E 

Peters I 52 D I 10 D 

Vzmika zadaj sonožno do stoje v vzpori čelno III 63 C III 75 C 

Healy I 64 D I 64 D 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora II 1 A II 1 A 

Iz vzpore 5/4 salte naprej raznožno sklonjeno v 

oporo sklecno 

I 95 E I 95 E 

Iz  opore sklecno v predkolebu vzpora in premah 

raznožno nazaj do stoje v vzpori 

I 15 C I 14 B 

Iz vzpore v stoji ½ obrata naprej v vzporo v stoji I 73 A I 73 A 

Tippelt III 4 D III 4 D 

Dvojni sklonjeni salto nazaj V 24 D V 34 D 
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V tabeli 61 je prikazana sestava, ki jo je Mitja izvedel na evropskem prvenstvu v Lausanni 

2008.  Sestava je razčlenjena na posamezne prvine, katere si sledijo kronološko po izvedbi, ob 

njih je prikazana težavnostna stopnja, zaporedna številka prvine in struktrurna skupina prvine 

po pravilih za ocenjevanje iz leta 2006. Narejena je tudi primerjava s trenutnim pravilnikom 

2013-2016. V tabeli je tudi vpisana izhodiščna in končna ocena sestave. Prvič je v sestavo dodal 

nov element in sicer vzmik s ¾ obrata iz stoje v vzporo v stojo v vzpori, ki je E težavnostne 

stopnje. 

 

Tabela 62 

Točkovni prikaz vrednosti sestave za evropsko prvenstvo v Lausanni 2008 in izračun 

teoretične vrednosti sestave za pravilnik 2013-2016 

 

V tabeli 62 je predstavljena točkovna vrednost sestave za evropsko prvenstvo 2008 v 

Lausanni. V tabeli so predstavljeni, strukturni deli ocene in njihova izpolnitev ter osnovna 

izhodiščna vrednost sestav. V tabeli je predstavljena tudi njena teoretična vrednost za 

pravilnik 2013-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilnik 2006 Pravilnik 2013-2016 

število 

prvin 

vrednost 

prvin 

število 

prvin 

vrednost 

prvin 

3*E 1,5 3*E 1,5 

5*D 2,0 5*D 2,0 

2*C 0,6 1*C 0,3 

   1*B 0,2 

Skupaj  4,1  4,0 

Strukturne skupine I-V (maks 2,5 

točke) 

 2,5  2,5 

Osnovna izhodiščna vrednost  6,6  6,5 
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Tabela 63 

Evropsko prvenstvo Milano 2009 

Milano 2009 Pravilnik 2009 Pravilnik 2013 

15.800/ 16.500 2.mesto zaostanek za 

zmagovlacem 0,025 točke 

strukturna 

skupina 

zaporedna številka 

prvine 

vrednost 

prvine 

strukturna 

skupina 

zaporedna 

številka 

prvine 

vrednost prvine 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora in 

premah raznožno nazaj do stoje v vzpori 

II 2 B II 2 B 

Vzmik s ¾  obrata iz stoje v vzpori v stojo v 

vzpori 

IV  17 E IV 11 E 

Vzmik iz stoje v vzpori v stojo v vzpori IV 10 D IV 10 D 

Vzmik s ½ obrata iz stoje v vzpori v stojo v 

vzpori 

IV 11 E IV  11 E 

Peters I 52 D I 10 D 

Vzmika zadaj sonožno do stoje v vzpori čelno III 63 C III 75 C 

Healy I 64 D I 64 D 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora II 1 A II 1 A 

Iz vzpore 5/4 salte naprej raznožno sklonjeno v 

oporo sklecno 

I 95 E I 95 E 

Iz  opore sklecno v predkolebu vzpora in 

premah raznožno nazaj do stoje v vzpori 

I 14 B I 14 B 

Iz vzpore v stoji ½ obrata naprej v vzporo v stoji I 73 A I 73 A 

Tippelt III 4 D III 4 D 

Dvojni sklonjeni salto nazaj V 28 D V 34 D 
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V tabeli 63 je prikazana sestava, ki jo je Mitja izvedel na evropskem prvenstvu v Milanu 2009.  

Sestava je razčlenjena na posamezne prvine, katere si sledijo kronološko po izvedbi, ob njih je 

prikazana težavnostna stopnja, zaporedna številka prvine in struktrurna skupina prvine po 

pravilih za ocenjevanje iz leta 2009. Narejena je tudi primerjava s trenutnim pravilnikom 2013-

2016. V tabeli je vpisana tudi izhodiščna in končna ocena sestave. 

 

Tabela 64 

Točkovni prikaz vrednosti sestave za evropsko prvenstvo v Milanu 2009 in izračun teoretične 

vrednosti sestave za pravilnik 2013-2016 

 

V tabeli 64 je predstavljena točkovna vrednost sestave za evropsko prvenstvo 2009 v Milanu. 

V tabeli so predstavljeni, strukturni deli ocene in njihova izpolnitev ter osnovna izhodiščna 

vrednost sestav. V tabeli je predstavljena tudi njena teoretična vrednost za pravilnik 2013-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilnik 2009 Pravilnik 2013-2016 

število 

prvin 

vrednost 

prvin 

število 

prvin 

vrednost 

prvin 

3*E 1,5 3*E 1,5 

5*D 2,0 5*D 2,0 

1*C 0,3 1*C 0,3 

 1*B 0,2 1*B 0,2 

Skupaj  4,0  4,0 

Strukturne skupine I-V (maks 2,5 

točke) 

 2,5  2,5 

Osnovna izhodiščna vrednost  6,5  6,5 
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Tabela 65 

Evropsko prvenstvo Berlin 2011 

 Berlin 2011 Pravilnik 2009 Pravilnik 2013 

12.675/ 14.600 8.mesto zaostanek za 

zmagovalcem 2.85 točke 

strukturna 

skupina 

zaporedna številka 

prvine 

vrednost 

prvine 

strukturna 

skupina 

zaporedna 

številka 

prvine 

vrednost prvine 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora in 

premah raznožno nazaj do stoje v vzpori 

II 2 B II 2 B 

Vzmika zadaj sonožno do stoje v vzpori 

čelno 

III 63 C III 75 C 

Healy I 64 D I 64 D 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora II 1 A II 1 A 

Iz vzpore 5/4 salte naprej raznožno 

sklonjeno v oporo sklecno 

I 95 E I 95 E 

Iz  opore sklecno v predkolebu vzpora in 

premah raznožno nazaj do stoje v vzpori 

I 14 B I 14 B 

Iz vzpore v stoji ½ obrata naprej v vzporo v 

stoji 

I 73 A I 73 A 

Tippelt III 4 D III 4 D 

Dvojni sklonjeni salto nazaj V 28 D V 34 D 
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V tabeli 65 je prikazana sestava, ki jo je Mitja izvedel na evropskem prvenstvu v Berlinu 2011.  

Sestava je razčlenjena na posamezne prvine, katere si sledijo kronološko po izvedbi, ob njih je 

prikazana težavnostna stopnja, zaporedna številka prvine in struktrurna skupina prvine po 

pravilih za ocenjevanje iz leta 2009. Narejena je tudi primerjava s trenutnim pravilnikom 2013-

2016. V tabeli je tudi vpisana izhodiščna in končna ocena sestave. Sestava je skrajšana, ker je 

pri vzmiku s ¾ obrata iz stoje v vzpori stojo v vzpori padel iz orodja, in nato nadaljeval sestavo 

pri vzmiku zadaj na eni lestvini. 

 

Tabela 66  

Točkovni prikaz vrednosti sestave za evropsko prvenstvo v Berlinu 2011 in izračun teoretične 

vrednosti sestave za pravilnik 2013-2016 

 

V tabeli 66 je predstavljena točkovna vrednost sestave za evropsko prvenstvo 2011 v Berlinu. 

V tabeli so predstavljeni, strukturni deli ocene in njihova izpolnitev ter osnovna izhodiščna 

vrednost sestav. V tabeli je tudi predstavljena njena teoretična vrednost za pravilnik 2013-

2016, ki pa je enaka vrednosti pravilniku 2009. Zaradi napake, ki jo je naredil na začetku 

sestave, je ostal brez IV strukturne skupine, zato je izgubil dodatne 0,5 točke. 

 

 

 

 

 

 

Pravilnik 2009 Pravilnik 2013-2016 

število 

prvin 

vrednost 

prvin 

število 

prvin 

vrednost 

prvin 

1*E 0,5 1*E 0,5 

3*D 1,2 3*D 1,2 

1*C 0,3 1*C 0,3 

 2*B 0,4 2*B 0,4 

 2*A 0,2 2*A 0,2 

Skupaj  2,6  2,6 

Strukturne skupine I, II, III, V (maks 

2,5 točke) 

 2,0  2,0 

Osnovna izhodiščna vrednost  4,6  4,6 
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Tabela 67 

Evropsko prvenstvo Montpellier 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montpellier 2012 Pravilnik 2009 Pravilnik 2013 

15.600/ 16.500 3.mesto zaostanek za 

zmagovalcem 0,166 točke 

strukturna 

skupina 

zaporedna številka 

prvine 

vrednost 

prvine 

strukturna 

skupina 

zaporedna 

številka 

prvine 

vrednost prvine 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora in premah 

raznožno nazaj do stoje v vzpori 

II 2 B II 2 B 

Vzmik s ¾  obrata iz stoje v vzpori v stojo v 

vzpori 

IV  17 E IV 11 E 

Vzmik iz stoje v vzpori v stojo v vzpori IV 10 D IV 10 D 

Vzmik s ½ obrata iz stoje v vzpori v stojo v 

vzpori 

IV 11 E IV  11 E 

Peters I 52 D I 10 D 

Vzmika zadaj sonožno do stoje v vzpori čelno III 63 C III 75 C 

Healy I 64 D I 64 D 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora II 1 A II 1 A 

Iz vzpore 5/4 salte naprej raznožno sklonjeno v 

oporo sklecno 

I 95 E I 95 E 

Iz  opore sklecno v predkolebu vzpora in premah 

raznožno nazaj do stoje v vzpori 

I 14 B I 14 B 

Iz vzpore v stoji ½ obrata naprej v vzporo v stoji I 73 A I 73 A 

Tippelt III 4 D III 4 D 

Dvojni sklonjeni salto nazaj V 28 D V 34 D 
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V tabeli 67 je prikazana sestava, ki jo je Mitja izvedel na evropskem prvenstvu v Montpellieru 

2012.  Sestava je razčlenjena na posamezne prvine, katere si sledijo kronološko po izvedbi, ob 

njih je prikazana težavnostna stopnja, zaporedna številka prvine in struktrurna skupina prvine 

po pravilih za ocenjevanje iz leta 2009. Narejena je tudi primerjava s trenutnim pravilnikom 

2013-2016. V tabeli je vpisana tudi izhodiščna in končna ocena sestave. 

 

Tabela 68  

Točkovni prikaz vrednosti sestave za evropsko prvenstvo v Montpellieru 2012 in izračun 

teoretične vrednosti sestave za pravilnik 2013-2016 

 

V tabeli 68 je predstavljena točkovna vrednost sestave za evropsko prvenstvo 2012 v 

Montpellieru. V tabeli so predstavljeni, strukturni deli ocene in njihova izpolnitev ter osnovna 

izhodiščna vrednost sestav. V tabeli je predstavljena tudi njena teoretična vrednost za pravilnik 

2013-2016, ki pa je enaka pravilniku iz 2009. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pravilnik 2009 Pravilnik 2013-2016 

število 

prvin 

vrednost 

prvin 

število 

prvin 

vrednost 

prvin 

3*E 1,5 3*E 1,5 

5*D 2,0 5*D 2,0 

 1*C 0,3 1*C 0,3 

 1*B 0,2 1*B 0,2 

Skupaj  4,0  4,0 

Strukturne skupine I-V (maks 2,5 

točke) 

 2,5  2,5 

Osnovna izhodiščna vrednost  6,5  6,5 
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Tabela 69 

Evropsko prvenstvo Moskva 2013 

 

V tabeli 69 je prikazana sestava, ki jo je Mitja izvedel na evropskem prvenstvu v Moskvi 2013.  

Sestava je razčlenjena na posamezne prvine, katere si sledijo kronološko po izvedbi, ob njih je 

prikazana težavnostna stopnja, zaporedna številka prvine in struktrurna skupina prvine po 

pravilih za ocenjevanje iz leta 2013. V tabeli je vpisana tudi izhodiščna in končna ocena sestave 

ter katero mesto je Mitja zasedel. 

 

  

Moskva 2013 Pravilnik 2013 

14.266/16.200 24.mesto  zaostanek za zmagovalcem 

1.500 točke 

strukturna 

skupina 

zaporedna številka 

prvine 

vrednost 

prvine 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora in premah 

raznožno nazaj do stoje v vzpori 

II 2 B 

Vzmik iz stoje v vzpori v stojo v vzpori IV 10 D 

Vzmik s ½ obrata iz stoje v vzpori v stojo v vzpori IV 11 E 

Peters I 52 D 

Vzmik zadaj sonožno do stoje v vzpori čelno III 75 C 

Healy I 64 D 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora II 1 A 

Iz vzpore 5/4 salte naprej raznožno sklonjeno v oporo 

sklecno  

I 95 E 

Iz  opore sklecno v predkolebu vzpora in premah 

raznožno nazaj do stoje v vzpori 

I 14 B 

Iz vzpore v stoji ½ obrata naprej v vzporo v stoji I 73 A 

Tippelt III 4 D 

Dvojni sklonjeni salto nazaj V 28 D 
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Tabela 70 

Točkovni prikaz vrednosti sestave za evropsko prvenstvo v Moskvi 2013 

 

V tabeli 70 je prikazana točkovna vrednost sestave za evropsko prvenstvo v Moskvi 2013. V 

tabeli so predstavljeni, strukturni deli ocene in njihova izpolnitev ter osnovna izhodiščna 

vrednost sestave. 

 

  

                                    Pravilnik 2013  

 število prvin vrednost prvin  

 

 

 

 

2*E 

5*D 

1*C 

2*B 

1,0 

2,0 

0,3 

0,4 

Skupaj  3,7   

Strukturne skupine I-V (maks 2,5 

točke) 

 2,5   

Osnovna izhodiščna vrednost  6,2   
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Tabela 71 

Evropsko prvenstvo Sofija 2014 

 

V tabeli 71 je prikazana sestava, ki jo je Mitja izvedel na evropskem prvenstvu v Sofiji 2014.  

Sestava je razčlenjena na posamezne prvine, katere si sledijo kronološko po izvedbi, ob njih je 

prikazana težavnostna stopnja, zaporedna številka prvine in struktrurna skupina prvine po 

pravilih za ocenjevanje iz leta 2013. V tabeli je vpisana tudi izhodiščna in končna ocena sestave 

ter katero mesto je Mitja zasedel. Pri vzmiku v stojo je naredi napako in padel z orodja ter 

sestavo nadaljeval z vzmikom zadaj na eni lestvini. 

 

  

Sofija 2014 Pravilnik 2013 

12.566/14,600  7.mesto  zaostanek za 

zmagovalcem 3.400 točke 

strukturna 

skupina 

zaporedna 

številka prvine 

vrednost 

prvine 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora in premah 

raznožno nazaj do stoje v vzpori 

II 2 B 

Vzmik zadaj sonožno do stoje v vzpori čelno III 75 C 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora II 1 A 

Iz vzpore 5/4 salte naprej raznožno sklonjeno v 

oporo sklecno  

I 95 E 

Iz  opore sklecno v predkolebu vzpora in premah 

raznožno nazaj do stoje v vzpori 

I 14 B 

Iz vzpore v stoji ½ obrata naprej v vzporo v stoji I 73 A 

Tippelt III 4 D 

Healy I 64 D 

Dvojni sklonjeni salto nazaj V 28 D 
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Tabela 72 

Točkovni prikaz vrednosti sestave za evropsko prvenstvo v Sofiji 2014 

 

V tabeli 72 je predstavljena točkovna vrednost sestave za evropsko prvenstvo 2014 v Sofiji.  

V tabeli so predstavljeni, strukturni deli ocene in njihova izpolnitev ter osnovna izhodiščna 

vrednost sestave. Zaradi napake, ki jo je naredil na začetku sestave, je ostal brez IV strukturne 

skupine, zato je izgubil dodatne 0,5 točke

                                    Pravilnik 2013  

 število prvin vrednost prvin  

 

 

 

 

1*E 

3*D 

1*C 

2*B 

0,5 

1,2 

0,3 

0,4 

 2*A 0,2   

Skupaj  2,6   

Strukturne skupine I, II, III, V (maks 

2,5 točke) 

 2,0   

Osnovna izhodiščna vrednost  4,6   
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Tabela 73 

Vse prvine in njihove ponovitve v Mitjevih sestavah 

 

V tabeli 73 so prikazane vse prvine in njihovo število ponovitev, ki jih je Mitja izvajal na 

olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih in evropskih prvenstvih. Nekatere prvine je v sestavah 

izvajal tudi dvakrat, in sicer za tista obdobja, ko je to pravilnik dovoljeval.

Prvina Število ponovitev 

Raznožni premah naprej do prednosa v vzpori 3 

Naupor vzklopno 3 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora in premah raznožno nazaj do stoje v 

vzpori 

20 

Vzmik iz stoje v vzpori v stojo v vzpori 20 

Vzmik s ½ obrata iz stoje v vzpori v stojo v vzpori 19 

Vzmik s ¾  obrata iz stoje v vzpori v stojo v vzpori 4 

Vzmik v stojo v vzpori na eni lestvini 1 

Peters 31 

Healy 16 

Tippelt 25 

Iz vzpore 5/4 salte naprej raznožno sklonjeno v oporo sklecno 27 

Iz vzpore v stoji ½ obrata naprej v vzporo v stoji 19 

Iz  opore sklecno v predkolebu vzpora in premah raznožno nazaj do stoje v 

vzpori 

21 

Bilozerchev 3 

Belle 2 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora 26 

Vzmik zadaj na eno lestvino sonožno ali raznožno 19 

Diamidov s ¼ ali ½ obrata v stojo v vzpori 3 

V vzpori v zakolebu ½ soročnega obrata v stojo v vzpori 4 

V vzpori v zakolebu ¾ soročnega obrata v vzporo v stoji na eni lestvini 2 

Povlek tezno raznožno v stojo v vzpori 3 

Dvojni sklonjeni salto nazaj 25 

Dvojni skrčeni salto nazaj 1 

Iztegnjeni salto nazaj 1 
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Tabela 74 

Primerjava najpogosteje izvedenih prvin skozi različne pravilnike ocenjevanja 

 

V tabeli 74 je narjena primerjava prvin in njihovo spreminjanje skozi različne pravilnike od let 1993-2013. V tabeli so zajete prvine z največ 

ponavitvami iz vsake strukturne skupine, ki so v veljavi za danšnji pravilnik 2013-2016. Iz tabele je razvidno ali se je določenim prvinam 

težavnost povečala ali zmanjšala.

ime prvine strukturna 

skupina 

pravilnik 

1993 

pravilnik 

1997 

pravilnik 

2001 

pravilnik 

2006 

pravilnik 

2009 

pravilnik 

2013 

Healy I C C C D D D 

Iz vzpore 5/4 salte naprej raznožno 

sklonjeno v oporo sklecno 

I E E E E E E 

Iz opore na lahteh v predkolebu vzpora in 

premah raznožno nazaj do stoje v vzpori 

II C C C C B B 

Tippelt III E E D D D D 

Vzmika zadaj sonožno na eni lestvini do 

vzpore v stoji 

III D C C C C C 

Vzmik iz stoje v vzpori v stojo v vzpori IV C C D D D D 

Vzmik s ½ obrata iz stoje v vzpori v stojo 

v vzpori 

IV D D E E E E 

Dvojni sklonjeni salto nazaj IV D D D D D D 
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8 RAZPRAVA 

Večino ciljev, ki smo si jih zadali v diplomski nalogi z naslovom Razvoj tekmovalnih rezultatov 

telovadca Mitje Petkovška v članski kategoriji, smo tudi izpolnili. Vseh posnetkov za 

posamezna prvenstva nismo uspeli pridobiti, zato so nekatere sestave anlizirane s pomočjo 

zapiskov in osebnega pričanja trenerja Mitje, dr. Edvarda Kolarja. Nekatere sestave smo 

analizirali s pomočjo Mitjeve osebne pripovedi in na podlagi video posnetkov iz tekmovanj, ki 

so bila časovno blizu prvenstev. Na podlagi teh zaključkov smo ugotovili oziroma predvideli, 

da so bile sestave nekako enake sestavam, ki smo jih analizirali za posamezno tekmovanje. V 

nadaljevanju naloge so grafično prikazane Mitjeve uvrstitve in rezultati na tekmovanjih, za 

posamezno olimpijado, svetovno prvenstvo in evropsko prvenstvo.  

 

V obdobju od leta 1996 pa do danes, je prihajalo do velikih sprememb v pravilih ocenjevanja. 

V obdobju od 1993-2006 so bile spremembe pri sami porazdelitvi desetih točk v sklopu 

strukture ocene. Mitja je imel v tem obdobju večino časa izhodiščno oceno desetih točk, zato 

do večjih nihanj pri sami težini sestave ni prihajalo, prihajalo pa je do nihanj v izvedbi samih 

sestav, kar je razumljivo, saj je bil na samem začetku svojega udejstvovanja v članski kategoriji. 

Kaj kmalu pa je že začel dosegati vrhunske rezultate, kar mu je omogočala predvsem njegova 

elegantna izvedba in velike amplitude pri zanj značilnih prvinah kot sta Tippelt in iz vzpore 5/4 

salte naprej raznožno. Pri pravilih ocenjevanja 1993-2006 se vidi tudi spreminjanje porazdelitev 

strukture ocene. Trend kaže, da se točke, ki so dodeljene v sklopu točk za poboljšanje ocene 

večajo, zato so bili telovadci primorani izvajati v svojih sestavh težje prvine in njihove vezave. 

V času pravilnik do leta 2006, je bila sestava omejena z zgornjo mejo, tudi če je presegel to 

mejo, mu to ni pomenilo nič. Do velikih in najbolj drastičnih sprememb je prišlo leta 2006, kjer 

je opazno nadaljevanje »nagrajevanja« same težine sestave. Po tej spremembi ni več omejenosti 

sestav z zgornjo mejo, ampak le s seštevkom desetih prvin. Prvine so ovrednotene s samimi 

težavnostnimi stopnjami, kjer ima vsaka stopnja svojo vrednost. Na sami bradlji so se bonus 

točke za vezave ukinile, zato so telovadci začeli izvajati težke prvine predvsem E, F in G 

težavnostnih stopenj, da bi njihove sestave pridobile na težini, s tem pa nekako dobivamo 

občutek, da  gimnastika izgublja na svoji eleganci in estetiki. Mitjeve sestave so imele glede na 

konkurenco nekako srednjo težavnost vendar, kot smo že omenili, mu je do velikih uspehov 

pomagala predvsem njegova eleganca in velika baza znanja osnovnih prvin gimnastike, ki jih 

je uspel pridobiti v mlajših kategorijah, zato se je lahko uspešno prilagodil vsaki spremembi v 

pravilih ocenjevanja. 



117 

 

Pri sami teoretični primerjavi sestav s pravilnikom iz leta 2013 Mitjeva sestava izgublja na 

vrednosti, saj se določene prvine ponavljajo. Nov pravilnik pravi, da se prvina lahko ponovi, 

vendar tekmovalec za samo ponovitev ni nagrajen in s tem nič ne prinese sami vrednosti 

sestave. »Problem« pri same izgubljanju vrednosti sestave je tudi v porazdelitvi posameznih 

prvin v strukturne skupine, s katerimi izpolnimo posebne zahteve, ki se skozi pravilnike 

menjajo, zato mu skoraj vedno manjka kakšna strukturna skupina.  

 

Mitjeva odlika je bila tudi, da je sestavo znotraj samega pravilnika minimalno spreminjal, kar 

mu je omogočalo, da je njegova sestava pridobivala na izvedbi. Vedno je imel neko osnovno 

sestavo, ki jo je bil sposoben izvesti na vsakem tekmovanju in pa potem še druge težje različice 

sestav, ki jih je prilagajal glede na posamezno konkurenco na samem tekmovanju. Tako je 

vedno lahko na tekmovanju taktiziral, kar je še ena od odlik velikih telovadcev, to pa mu je 

omogočala njegova široka baza nabora prvin. 
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Slika 6. Prikaz Mitjevih uvrstitev na velikih tekmovanjih 

 

Na sliki 6 je grafični prikaz Mitjevih uvrstitev na velikih tekmovanjih za olimpijske igre, 

svetovna prvenstva, evropska prvenstva po posameznih letih. Glede na graf je razvidno, da je 

imel največje uspehe in najmanjša nihanja na evropskih prvenstvih, kar je nekako logično, ker 

je bil na evropskih prvenstvih krog favoritov za visoka mesta manjši, kot na svetovnih 

prvensvih in olimpijskih igrah. Celotni grafi so dokaj ravni, kar samo priča kako dolgo je 

Mitja ohranjal stik s samim svetovnim vrhom na bradlji.
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Slika 7. Prikaz razmerja med izhodiščno in končno oceno na svetovnih prvenstvih 

 

Na sliki 7 je prikazano razmerje med izhodiščno in  končno oceno za posamezna svetovna 

prvenstva od leta 1997 do leta 2013. Črti sta si vseskozi zelo blizu, kar priča o Mitjevi elegantni 

izvedbi z malo odbitki. V pravilnikih do leta 2006 je bila najvišja možna izhodiščna ocena deset 

točk, od tega leta dalje pa ni zgornje omejitve izhodiščne ocene.  Najvišjo izhodiščno (16,800) 

in končno oceno (16,250) je ime Mitja na svetovnem prvenstvu leta 2007 v Stuttgartu, kjer si 

je delil prvo mesto, najnižjo izhodiščno (15,400) in končno (12,250) pa ne svetovnem prvenstvu 

leta 2011 v Tokyu, kjer je nastopal z bolečinami v hrbtu. 
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Slika 8. Prikaz uvrstitev Mitje na posameznih svetovnih prvenstvih 

 

Na sliki 8 je prikaz doseženih uvrstitev Mitje na svetovnih prvenstvih, za vsako svetovno 

prvenstvo posebej. Do svetovnega prvenstva v Londonu je črta dokaj ravna potem pa poskoči, 

saj je po letu 2008 Mitja imel težave s poškodbo hrbta, katera mu je onemogočala normalno 

vadbo, zato je kot sam pravi, na tekmo odšel s hudimi bolečinami in upal na najbolje. Svoje 

najbolše rezultate je dosegel leta 2005 in leta 2007, ko je postal svetovni prvak, prvič ko je bil 

star 28 let in drugič ko je bil star 30 let. Svetovno prvenstvo leta 2006 v Aarhusu je izpustil 

zaradi izpaha prsta na roki. Starost Mitje pri doseganju najboljšega rezultata se ujema tudi z 

analizo A.S. Medvedeva, ki se je ukvarjal z analizo razvoja rezultatov težkoatletov (str.22). Le-

ta pravi, da je obdobje med 23 in 29 letom najbolj ugodno za doseganje vrhunskega rezultata. 
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Slika 9: Prikaz Mitjevih zaostankov za zmagovalcem na svetovnih prvenstvih 

 

Na sliki 9 so prikazani Mitjevi zaostanki za zmagovalcem za vsako svetovno prvenstvo posebej. 

Po pravilnikih do leta 2006 so zaostanki izjemno majhni, saj so bili odbitki, ki so jih imeli 

sodniki na voljo veliko manjši kot sedaj in pa tudi vsi najboljši so imeli izhodiščno oceno 

sestave desetih točk, tako da na račun težine tudi niso morali pridobiti na oceni. Če vzamemo 

primer odbitka padca z orodja med pravilnikoma iz leta 1993, kjer je padec vreden odbitka 0,50 

točke in pravilnikom leta 2013, kjer je padec vreden 1,00 točke opazimo, da že tu pride do 

velike razlike 0,50 točke. V letih 2005 in 2007 je bil Mitja zmagovalec. 
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Slika 10: Razlika med izhodiščno in končno oceno na evropskih prvenstvih 

 

Na sliki 10 so prikazana razmeja med izhodiščno in končno oceno, Mitjevih sestav na evropskih 

prvenstvih. Na sliki je tudi prikazana razlika med izhodiščno in končno oceno.  Kjer ni bilo 

večjih napak je razlika zelo majhna, to pomeni, da je Mitja dobival visoke ocene za izvedbo. 

Najvišjo izhodiščno oceno (16,600) in končno oceno (16,025) je imel na evropskem prvenstvu 

2008 v Lausanni. 
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Slika 11. Prikaz uvrstitev Mitje na posameznem evropskem prvenstvu 

 

Na sliki 11 so prikazana Mitjeva dosežena mesta na evropskih prvenstvih. Od 14-ih prvenstev 

je bil v finalu 12 krat, ali izraženo v odstotkih 85,7%, kar je pokazatelj Mitjeve konstantnosti 

in sposobnosti prilagajanja na različne pravilnike ocenjevanja. Na evropskih prvenstvih ima 

štiri zmage, tri druga mesta in dve tretji mesti. 
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Slika 12. Prikaz Mitjevih zaostankov za zmagovalcem 

 

Na sliki 12 je prikazan Mitjev zaostanek za zmagovalci na evropskih prvenstvih. Graf priča, da 

je bil Mitja vsa leta njegove članske kariere v samem vrhu evropske gimnastike. Vedno, ko se 

je pojavil na evropskem prvenstvu, je veljal za prvega favorita za medaljo, kar pričajo tudi 

minimalni zaostanki za zmagovalci. 
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Slika 13. Mitjeve uvrstitve na vseh obravnavanih tekmovanjih 

 

Na sliki 13 so prikazane Mitjeve uvrstitve izražene v odstotkih, vse od leta 1996 pa do leta 

2014. Kot je razvidno iz grafa se je v 70 % uvrstil v finale (prvih osem tekmovalcev) tekmovanj 

na olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih in evropskih prvenstvih. Ta podatek priča o izjemni 

zanesljivosti in izvedbi samih sestav. Večino neuvrstitev v finale je dosegel na začetku in koncu 

svoje športne poti, kar je nekako razumljivo. Na začetku mu je primanjkovalo še zadostno 

število ponovitev določenih težkih prvin, na koncu pa se je bolj kot s samimi sestavami 

obremenjeval s poškodbami, predvsem hrbta, ki mu ni dopuščal, da bi izvajal sestave tako 

»virtuozno« kot leta poprej. 
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Slika 14. Razvoj Mitjeve težavnosti v skladu s pravilnikom 2013 

 

Na sliki 14 je grafični prikaz razvoja Mitjeve težavnosti v skladu s prvilnikom 2013. Največjo 

težino je imel na svetovnem prvenstvu leta 2007 v Stuttgartu in na olimpijskih igrah 2008 v 

Pekingu (6,8 točke). Leta 2012 je na obeh tekmovanjih, katera smo obravnavali, naredil napako, 

zato je izhodiščna ocena nižja kot leta pred tem. Na začetku pravil za ocenjevanje iz leta 1993, 

1997 so se prvine v sestavah lahko ponavljale, v pravilniku 2013 pa to ni dovoljeno, zato so 

izhodišča nižja, pa tudi strukturne skupine so bile drugačne kot danes. V grafični prikaz so 

vpisani podatki za najvišjo izhodiščno oceno v določenem letu tekmovanj, katera smo 

obravnavali. 

 

V nalogi smo svoje hipotezo, »ali se je Mitja v obravnavanem obdobju uspešno prilagajal 

spremembam pravil za ocenjevanj« tako potrdili. Zastavljene cilje smo v večini izpolnili, 

vendar pa sestave, ki so bile analizirane na podlagi pričanj različnih akterjev, niso 100% 

zanesljive. 
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9 SKLEP 

V diplomskem delu je analiziran razvoj rezultatov Mitje Petkovška v članski kategoriji. V 

nalogi je obravnanvano 27 tekmovanj: dve iz olimpijskih iger, enajst iz svetovnih prvenstev in 

štirinajst iz evropskih prvenstev. V tem skoraj dvajset let dolgem tekmovalnem obdobju, so se 

pravilnik ocenjevanja, ki v gimnastiki opredeljujejo tekmovalno uspešnost, spremenili kar 

šestkrat. V nalogi so prikazane sestave Mitje Petkovška in njihove razčlembe na posamezne 

prvine po vseh šestih pravilnikih za telovadno orodje bradljo. Za vsako sestavo posebej je 

narejena tudi teoretična primerjava z današnjim pravilnikom. 

 

Cilje smo uspeli skoraj v celoti realizirati. Da smo to naredili, je bilo potrebno poiskati, 

analizirati in razčleniti sestave. To smo dosegli s pregledom video gradiva in pričanjem Mitje 

Petkovška ter njegovega trenerja, dr. Edvarda Kolarja. Pri teh analizah smo si pomagali z 

računalniškim programom Microsoft Exel. Hipotezo, ki smo jo v diplomske delu imeli, smo jo 

z analiziranjem tudi potrdili. 

 

S samo razčlembo sestav Mitje na bradlji smo ugotovili, da se je uspešno prilagajal 

spremembam pravil za ocenjevanje. Na začetku so v njegovih sestavah prevladovale prvine v 

opori na rokah in prvine s fazo leta,  kasneje pa je v svoje sestave vključil še podmetne prvine, 

kot so različne kombinacije vzmikov iz stoje v vzpori v stojo v vzpori. 

 

Mitja je s svojo dolgoletno prisotnostjo in tekmovalnimi uspehi v športu pustil »neizbrisljiv 

pečat«. Gimnastiko je v našem prostoru dvignil na višji nivo in s tem postavil visoke standarde 

tudi za naslednje generacije. Skozi svojo celotno kariero je navkljub kar šestkratnim 

spremembam pravil za ocenjevanje dokazal svoje mojstrstvo in virtuoznost tako, da je bil 

dvajset let v samem vrhu moške športne gimnastike. 
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