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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА И ИЗИСКВАНИЯ ПО 
ФИГУРНО ПЪРЗАЛЯНЕ ЗА СЕЗОН 2019-2020 г. 

Индивидуално и спортни двойки 
Състезанията в категории клас I и клас II – мъже и жени (Senior, Junior), клас III, 

IV и V – момчета и момичета (Advanced Novice, Intermediate Novice, Basic Novice) ще 
се провеждат в съответствие с изискванията на ISU Technical Rules Single & Pair 
Skating and Ice Dance 2018 и ISU Communication № 2253, 2254 и 2242.  

Продължителност на програмите: 
Времето се отчита от момента, в който състезателят започва движение или пързаляне 
до момента на пълно спиране в края на програмата. 

Кратка програма – индивидуално и спортни двойки, сеньори и юниори: 
2:40 минути, +/-10 секунди; 

Волна програма: 
Клас I – Сеньори (мъже, жени, спортни двойки): 

  4:00 минути, +/-10 секунди; 
Клас II – Юниори (мъже, жени, спортни двойки): 

  3:30 минути, +/-10 секунди; 
Ако участниците не успеят да завършат програмата си в определеното време, ще им 
бъде отнемана по 1 точка, за всеки липсващи или просрочени 5 секунди. 
Всички елементи изпълнени след определеното време, ще бъдат игнорирани от 
техническата комисия и няма да получат точки. 
Музика с вокален съпровод е разрешена за всички програми и категории. 

Клас I – Мъже и жени (Senior) 
Кратка програма: 
Мъже: 
1. Двоен или троен Аксел Паулсен; 
2. Троен или четворен скок; 
3. Комбинация от скокове, състояща се от двоен и троен скок, два тройни скока, 

четворен с двоен или четворен с троен скок; 
4. Скок в пирует (минимум 8 оборота в позиция, като позицията на приземяване 

трябва да бъде различна от пируета в една позиция със смяна на крак); 
5. Либела или клекнал пирует само с 1 смяна на крак (минимум по 6 оборота на всеки 

крак в позиция); 
6. Комбиниран пирует само с 1 смяна на крак и с минимум 2 базови позиции (не по-

малко от 6 оборота на всеки крак и минимум по 2 оборота в позиция); 
7. Поредица от стъпки, която трябва да бъде видима и разпознаваема, покриваща 

цялото леденото поле (напр. по права линия, серпентина, кръг, овал и др.). 
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Жени: 
1. Двоен или троен Аксел Паулсен; 
2. Троен скок; 
3. Комбинация от скокове, състояща се от двоен и троен скок или два тройни скока; 
4. Скок в пирует (минимум 8 оборота в позиция, като позицията на приземяване 

трябва да бъде различна от пируета в една позиция със смяна на крак); 
5. Артистичен, либела или клекнал пирует без смяна на крак (минимум 8 оборота в 

позиция); 
6. Комбиниран пирует само с 1 смяна на крак и с минимум 2 базови позиции (не по-

малко от 6 оборота на всеки крак и минимум по 2 оборота в позиция); 
7. Поредица от стъпки, която трябва да бъде видима и разпознаваема, покриваща 

цялото леденото поле (напр. по права линия, серпентина, кръг, овал и др.). 
Волна програма: 
Добре балансираната програма за мъже и жени трябва да включва: 

• Максимум седем (7) скокови елемента (единият от които трябва да е от тип Аксел). 
Максимум три (3) комбинации или серии от скокове, като само една от 
комбинациите може да се състои от три (3) скока. Серията може да съдържа само 
два (2) скока, като винаги започва с какъвто и да е скок, след който се изпълнява 
скок от тип Аксел с директно преминаване от приземяващата дъга на първия скок 
към отскачащата дъга за Аксела. От всички тройни и четворни скокове само два 
(2) могат да бъдат повторени в комбинация или серия, като само един (1) от тях 
може да бъде скок с четири оборота. Всеки двоен скок, включително двоен Аксел 
не може да бъде включен повече от два (2) пъти (като отделно изпълнен или като 
част от комбинация или серия); 

• Максимум три (3) пируета, единият от които трябва да бъде комбиниран пирует 
(минимум десет (10) оборота общо), вторият скок в пирует или пирует с влизане 
със скок и третият вид, пирует само с една позиция (минимум шест (6) оборота 
общо). Оборотите при пируетите във волната се броят от влизането в пируета до 
излизането; 

• Максимум 1 поредица от стъпки, която трябва да бъде видима и разпознаваема, 
покриваща цялото леденото поле (напр. по права линия, серпентина, кръг, овал и 
др.); 

• Максимум 1 хореографска серия, която получава базова стойност и се оценява от 
съдиите. 

Клас I – Спортни двойки (Senior) 
Кратка програма: 
1. Каквато и да е поддръжка от тип Ласо, Група 5 (Any Lasso lift take off); 
2. Туист лифт (Twist lift) (двоен или троен); 
3. Изхвърляне в скок (Throw jump) (двоен или троен); 
4. Индивидуален скок (двоен или троен); 
5. Индивидуален (Solo) комбиниран пирует само с 1 смяна на крак (минимум по 5 

оборота на всеки крак в позиция); 
6. Тодес (Death spiral), заден вътрешен; 
7. Поредица от стъпки, покриваща цялото леденото поле (напр. по права линия, 

серпентина, кръг, овал и др.). 
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Волна програма: 
Добре балансирана програма трябва да включва: 

• Максимум 3 поддръжки (Lifts), не всички да бъдат от една и съща група, 
изпълнени с напълно изпънати ръце; 

• Максимум 1 туист лифт (Twist lift); 

• Максимум 2 различни изхвърляния в скок (Throw jump); 

• Максимум 1 индивидуален скок; 

• Максимум 1 комбинация или серия от скокове състояща се от два (2) или три (3) 
скока; 

• Максимум 1 съвместен (Pair) комбиниран пирует (минимум 8 оборота); 

• Максимум 1 тодес (Death spiral), различен от изпълнения в кратката програма; 

• Максимум 1 хореографска серия. 
Няма бонус за елементите изпълнени във втората част на кратката/волната програма. 

Клас II – Юноши и девойки (Junior) 
Кратка програма: 
Юноши: 
1. Двоен или троен Аксел Паулсен; 
2. Двоен или троен Ритбергер; 
3. Комбинация от скокове, състояща се от двоен и троен скок или два тройни скока; 
4. Скок в клекнал пирует (минимум 8 оборота в позиция); 
5. Либела само с една смяна на крак (минимум по 6 оборота на всеки крак, в 

позиция); 
6. Комбиниран пирует само с 1 смяна на крак и с минимум 2 базови позиции (не по-

малко от 6 оборота на всеки крак и минимум по 2 оборота в позиция); 
7. Поредица от стъпки, която трябва да бъде видима и разпознаваема, покриваща 

цялото леденото поле (напр. по права линия, серпентина, кръг, овал и др.) 
Девойки: 
1. Двоен Аксел Паулсен; 
2. Двоен или троен Ритбергер; 
3. Комбинация от скокове състояща се от два двойни скока, двоен и троен скок или 

два тройни скока; 
4. Скок в клекнал пирует (минимум 8 оборота в позиция); 
5. Артистичен пирует или либела без смяна на крак (минимум 8 оборота в позиция); 
6. Комбиниран пирует само с 1 смяна на крак и с минимум 2 базови позиции (не по-

малко от 6 оборота на всеки крак и минимум по 2 оборота в позиция); 
7. Поредица от стъпки, която трябва да бъде видима и разпознаваема, покриваща 

цялото леденото поле (напр. по права линия, серпентина, кръг, овал и др.). 
Волна програма: 
Добре балансираната волна програма трябва да включва: 

• Максимум седем (7) скокови елемента (единият от които трябва да е от тип Аксел). 
Максимум три (3) комбинации или серии от скокове, като само една от 
комбинациите може да се състои от три (3) скока. Серията може да съдържа само 



Българска федерация по кънки, август 2019 г., София 4 

два (2) скока, като винаги започва с какъвто и да е скок, след който се изпълнява 
скок от тип Аксел с директно преминаване от приземяващата дъга на първия скок 
към отскачащата дъга за Аксела. От всички тройни и четворни скокове само два 
(2) могат да бъдат повторени в комбинация или серия, като само един (1) от тях 
може да бъде скок с четири оборота. Всеки двоен скок, включително двоен Аксел 
не може да бъде включен повече от два (2) пъти (като отделно изпълнен или като 
част от комбинация или серия); 

• Максимум три (3) пируета, единият от които трябва да бъде комбиниран пирует 
(минимум десет (10) оборота общо), вторият скок в пирует или пирует с влизане 
със скок и третият вид, пирует само с една позиция (минимум шест (6) оборота 
общо). Оборотите при пируетите във волната се броят от влизането в пируета до 
излизането; 

• Максимум 1 поредица от стъпки, която трябва да бъде видима и разпознаваема, 
покриваща цялото леденото поле (напр. по права линия, серпентина, кръг, овал и 
др.). 

Клас II – Спортни двойки (Junior) 
Кратка програма: 
1. Каквато и да е поддръжка от тип Ласо, Група 5 (Any Lasso lift take off); 
2. Туист лифт (Twist lift) (двоен или троен); 
3. Изхвърляне в Толуп или Флип/Лутц (Throw jump) (двоен или троен); 
4. Двоен Ритбергер или двоен Аксел – индивидуален скок; 
5. Индивидуален (Solo) комбиниран пирует само с 1 смяна на крак (минимум по 5 

оборота на всеки крак в позиция); 
6. Тодес (Death spiral), заден вътрешен; 
7. Поредица от стъпки, покриваща цялото леденото поле (напр. по права линия, 

серпентина, кръг, овал и др.). 
Волна програма: 
Добре балансираната програма трябва да включва: 

• Максимум 2 поддръжки, не всички да бъдат от една и съща група, изпълнени с 
напълно изпънати ръце; 

• Максимум 1 туист лифт (Twist lift); 

• Максимум 2 различни изхвърляния в скок (Throw jump); 

• Максимум 1 индивидуален скок;  

• Максимум 1 комбинация или серия от скокове, състояща се от два (2) или три (3) 
скока; 

• Максимум 1 съвместен (Pair) комбиниран пирует (минимум 8 оборота); 

• Максимум 1 тодес (Death spiral); 

• Максимум 1 хореографска серия. 
Няма бонус за елементите изпълнени във втората част на кратката/волната програма. 
Забележка: Подробности за спортни двойки са дадени в Special regulation & Technical rules, Single & 
Pair skating and Ice Dance 2018 – Rule 620, 621. 
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Клас III – Момчета и момичета (Advanced Novice) 

Продължителност на програмите: 
Времето се отчита от момента, в който състезателят започва движение или пързаляне 
до момента на пълно спиране в края на програмата. 
Кратка програма: 2:20 минути, +/- 10 секунди, загрявка 4 минути; 
Волна програма: 3:00 минути, +/- 10 секунди, загрявка 5 минути. 
Ако участниците не успеят да завършат програмата си в определеното време, ще им 
бъде отнемана по 1 точка, за всеки липсващи или просрочени 5 секунди. 
Всички елементи изпълнени след определеното време, ще бъдат игнорирани от 
техническата комисия и няма да получат точки. 
Няма бонус за елементите изпълнени във втората част на кратката/волната програма. 
Кратка програма: 
Момчета: 
1. Единичен или двоен Аксел Паулсен; 
2. Двоен или троен скок, различен от т.1; 
3. Една комбинация от скокове, състояща се от два двойни скока или един двоен и 

един троен скок. Скоковете трябва да бъдат различни от т.1 и т.2; 
4. Либела, клекнал или прав пирует (минимум по пет (5) оборота на всеки крак в 

позиция) със смяна на крак и без  влизане със скок; 
5. Комбиниран пирует само с 1 смяна на крак и минимум 2 базови позиции (минимум 

по пет (5) оборота на всеки крак). Влизане със скок е разрешено; 
6. Поредица от стъпки, която покрива изцяло леденото поле. 
Момичета: 
1. Единичен или двоен Аксел Паулсен; 
2. Двоен или троен скок, различен от т.1; 
3. Една комбинация от скокове, състояща се от два двойни скока или един двоен и 

един троен скок. Скоковете трябва да бъдат различни от т.1 и т.2; 
4. Артистичен пирует назад или настрани или пирует в една базова позиция без 

смяна на крак (минимум шест (6) оборота в позиция) и без  влизане със скок; 
5. Комбиниран пирует само с 1 смяна на крак и минимум 2 базови позиции (минимум 

по пет (5) оборота на всеки крак). Влизане със скок е разрешено; 
6. Поредица от стъпки, която покрива изцяло леденото поле. 
Волна програма: 
Добре балансираната волна програма трябва да включва: 
1. Максимум шест (6) скокови елемента (единият от които трябва да е от тип Аксел). 

Максимум две (2) комбинации или серии от скокове, като само една от 
комбинациите може да се състои от три (3) скока. Серията може да съдържа само 
два (2) скока, като винаги започва с какъвто и да е скок, след който се изпълнява 
скок от тип Аксел с директно преминаване от приземяващата дъга на първия скок 
към отскачащата дъга за Аксела. Само два (2) тройни скока, могат да бъдат 
повторени в комбинация или в серия от скокове. Четворни скокове не са 
разрешени. Който и да е единичен, двоен (включително двоен Аксел) или троен 
скок не може да се изпълнява повече от два пъти. 
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2. Може да има максимум два (2) пируета от различен вид (абревиатура), единият от 
които трябва да е комбиниран пирует със смяна на крак (минимум осем (8) 
оборота), без влизане със скок, а другият трябва да е скок в пирует (пирует с 
влизане в скок, в една позиция без смяна на крак) (минимум шест (6) оборота) или 
пирует в една позиция със смяна на крак и влизане със скок (минимум осем (8) 
оборота). 

3. Максимум една (1) поредица от стъпки, която покрива изцяло леденото поле. 
Разясняване на нивата: 

За всички елементи, при които се определят нива, ще бъде отчитана трудност 
само до Ниво 3 (Level 3). Всички допълнителни черти (features), няма да бъдат 
отчитани и ще бъдат игнорирани от Техническата комисия. 
Ще бъдат оценявани само следните компоненти от програмата: 

• Skating Skills 
• Transitions 
• Performance 
• Interpretation 

Коефициентите за Компонентите на програмата са: 
а) Кратка програма: 

• за момчета  0.9 
• за момичета  0.8 

б) Волна програма: 
• за момчета  1.8 
• за момичета  1.6 

Клас III – Спортни двойки (Advanced Novice) 
Продължителност на програмите: 
Времето се отчита от момента, в който състезателят започва движение или пързаляне 
до момента на пълно спиране в края на програмата. 
Кратка програма: 2:20 минути, +/- 10 секунди, загрявка 4 минути; 
Волна програма: 3:00 минути, +/- 10 секунди, загрявка 5 минути. 
Ако участниците не успеят да завършат програмата си в определеното време, ще им 
бъде отнемана по 1 точка, за всеки липсващи или просрочени 5 секунди.  
Всички елементи, изпълнени след определеното време, ще бъдат игнорирани от 
Техническата комисия и няма да получат точки. 
Няма бонус за елементите изпълнени във втората част на кратката/волната програма. 
Кратка програма: 
1. Една поддръжка от Група 1 до 4 (изпълнение с една ръка, не е позволено); 
2. Един туист лифт (Twist lift) (единичен или двоен); 
3. Един индивидуален скок (двоен); 
4. Един индивидуален (Solo) комбиниран пирует без смяна на крак (минимум шест 

(6) оборота); 
5. Един тодес (Death spiral); 
6. Една поредица от стъпки, която покрива изцяло леденото поле. 
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Волна програма: 
Добре балансираната волна програма трябва да включва: 
1. Две различни поддръжки от Група 1 до 4, изпълнение с една ръка, не е позволено, 

(при 1 и 2 група не е необходимо пълно изправяне на ръцете);  
2. Един туист лифт (Twist lift) (единичен или двоен); 
3. Едно изхвърляне в скок (Throw jump) (двоен); 
4. Един индивидуален скок (двоен); 
5. Един съвместен (Pair) комбиниран пирует (минимум шест (6) оборота); 
6. Един тодес (Death spiral). 
Разясняване на нивата: 

За всички елементи, при които се определят нива, ще бъде отчитана трудност 
само до Ниво 3 (Level 3). Всички допълнителни черти (features), няма да бъдат 
отчитани и ще бъдат игнорирани от Техническата комисия. 
Ще бъдат оценявани само следните компоненти от програмата: 

• Skating Skills 
• Transitions 
• Performance 
• Interpretation 

Коефициентите за Компонентите на програмата са: 
а) Кратка програма: 0.8 
б) Волна програма: 1.6 

Клас IV – Момичета и момчета (Intermediate Novice) 
Продължителност на програмата: 
Времето се отчита от момента, в който състезателят започва движение или пързаляне 
до момента на пълно спиране в края на програмата. 
Волна програма: 3:00 минути +/- 10 секунди, загрявка 5 минути. 
Ако участниците не успеят да завършат програмата си в определеното време, ще им 
бъде отнемана по 1 точка, за всеки липсващи или просрочени 5 секунди.  
Всички елементи, изпълнени след определеното време, ще бъдат игнорирани от 
Техническата комисия и няма да получат точки. 
Няма бонус за елементите изпълнени във втората част на волната програма. 
Волна програма: 
Добре балансираната волна програма трябва да включва: 
1. Максимум пет (5) скокови елемента (единият от които трябва да е от тип Аксел). 

Максимум две (2) комбинации или серии от скокове. Комбинацията от скокове 
може да бъде само от два (2) скока. Серията може да съдържа само два (2) скока, 
като винаги започва с какъвто и да е скок, след който се изпълнява скок от тип 
Аксел с директно преминаване от приземяващата дъга на първия скок към 
отскачащата дъга за Аксела. Тройни и четворни скокове не са разрешени. Който и 
да е единичен или двоен (включително двоен Аксел) скок не може да се изпълнява 
повече от два пъти. 

2. Трябва да има максимум два (2) пируета от различен вид (абревиатура), единият от 
които трябва да е комбиниран пирует със смяна на крак (минимум осем (8) 
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оборота) или без смяна на крак (минимум шест (6) оборота), а вторият пирует в 
една позиция със смяна на крак (минимум осем (8) оборота) или без смяна на крак 
(минимум шест (6) оборота). Влизането със скок е разрешено и в двата пируета. 

3. Трябва да има максимум една (1) поредица от стъпки, която покрива изцяло 
леденото поле. 

Ще бъдат оценявани само следните компоненти от програмата: 
• Skating Skills 
• Performance 
• Interpretation 

Коефициентите за Компонентите на програмата са: 

• за момчета 2.0 
• за момичета 1.7 

Разясняване на нивата: 
За Intermediate Novice, за всички елементи, при които се определят нива, ще 

бъде отчитана трудност само до Ниво 2 (Level 2). Всички допълнителни черти 
(features) няма да бъдат отчитани и ще бъдат игнорирани от Техническата комисия. 

Клас V – Момичета и момчета (Basic Novice) 

Продължителност на програмата: 
Времето се отчита от момента, в който състезателят започва движение или пързаляне 
до момента на пълно спиране в края на програмата. 
Волна програма: 2:30 минути +/- 10 секунди, загрявка 4 минути. 
Ако участниците не успеят да завършат програмата си в определеното време, ще им 
бъде отнемана по 1 точка, за всеки липсващи или просрочени 5 секунди.  
Всички елементи изпълнени след определеното време, ще бъдат игнорирани от 
Техническата комисия и няма да получат точки. 
Няма бонус за елементите изпълнени във втората част на волната програма. 
Волна програма: 
Добре балансираната волна програма трябва да включва: 
1. Максимум четири (4) скокови елемента (единият от които трябва да е от тип 

Аксел). Максимум две (2) комбинации или серии от скокове. Комбинацията от 
скокове може да бъде само от два (2) скока. Серията може да съдържа само два (2) 
скока, като винаги започва с какъвто и да е скок, след който се изпълнява скок от 
тип Аксел с директно преминаване от приземяващата дъга на първия скок към 
отскачащата дъга за Аксела. Тройни и четворни скокове не са разрешени. Който и 
да е единичен или двоен (включително двоен Аксел) скок не може да се изпълнява 
повече от два пъти. 

2. Трябва да има максимум два (2) пируета от различен вид (абревиатура), единият от 
които трябва да е комбиниран пирует със смяна на крак (минимум осем (8) 
оборота) или без смяна на крак (минимум шест (6) оборота), а вторият пирует в 
една позиция  със смяна на крак (минимум осем (8) оборота) или без смяна на крак 
(минимум шест (6) оборота). Влизането със скок е разрешено и в двата пируета. 
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3. Трябва да има максимум една (1) поредица от стъпки, покриваща изцяло леденото 
поле.  

Ще бъдат оценявани само следните компоненти от програмата: 
• Skating Skills 
• Performance 

Коефициентът за Компонентите на програмата е 2.5. 
Разясняване на нивата: 

За Basic Novice, за всички елементи, при които се определят нива, ще бъде 
отчитана трудност само до Ниво 2 (Level 2). Всички допълнителни черти (features) 
няма да бъдат отчитани и ще бъдат игнорирани от Техническата комисия. 

Клас VI – Момичета и момчета – Къпс (Cubs) 
Продължителност на програмата: 
Времето се отчита от момента, в който състезателят започва движение или пързаляне 
до момента на пълно спиране в края на програмата. 
Волна програма: 2:00 минути +/- 10 секунди, загрявка 4 минути. 
Ако участниците не успеят да завършат програмата си в определеното време, ще им 
бъде отнемана по 1 точка, за всеки липсващи или просрочени 5 секунди. 
Всички елементи изпълнени след определеното време, ще бъдат игнорирани от 
Техническата комисия и няма да получат точки. 
Няма бонус за елементите изпълнени във втората част на волната програма. 
Волна програма: 
Добре балансираната волна програма трябва да включва: 
1. Максимум четири (4) скокови елемента (единият от които трябва да е от тип 

Аксел). Максимум две (2) комбинации или серии от скокове. Комбинацията от 
скокове може да бъде само от два (2) скока. Серията може да съдържа само два (2) 
скока, като винаги започва с какъвто и да е скок, след който се изпълнява скок от 
тип Аксел с директно преминаване от приземяващата дъга на първия скок към 
отскачащата дъга за Аксела. Тройни и четворни скокове не са разрешени. Който и 
да е единичен или двоен (включително двоен Аксел) скок не може да се изпълнява 
повече от два пъти. 

2. Трябва да има максимум два (2) пируета от различен вид, единият от които трябва 
да е комбиниран пирует със или без смяна на крак, а другият пирует в една 
позиция със или без смяна на крак. В пируета със смяна на крак минимум шест (6) 
оборота общо, а без смяна – минимум пет (5) оборота. 

3. Трябва да има максимум:  
• За момичетата – една (1) хореографска серия, която трябва да съдържа поне 

една (1) спирала (дъга везна) с продължителност поне 3 секунди. Серията ще 
има фиксирана базова стойност и ще се оценява само по GOE. 

• За момчетата – една (1) поредица от стъпки с фиксирана базова стойност. 
Стъпката ще се оценява само по GOE. 

Ще бъдат оценявани само следните компоненти от програмата: 
• Skating Skills 
• Performance 
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Коефициентът за Компонентите на програмата е 2.5. 
Разясняване на нивата: 

За Cubs, за всички елементи, при които се определят нива, ще бъде отчитана 
трудност само до Ниво 2 (Level 2). Всички допълнителни черти (features) няма да 
бъдат отчитани и ще бъдат игнорирани от Техническата комисия. 

Клас VII – Момичета и момчета – Чикс (Chicks) 
Продължителност на програмата: 
Времето се отчита от момента, в който състезателят започва движение или пързаляне 
до момента на пълно спиране в края на програмата. 
Волна програма: 2:00 минути +/- 10 секунди, загрявка 4 минути. 
Ако участниците не успеят да завършат програмата си в определеното време, ще им 
бъде отнемана по 1 точка, за всеки липсващи или просрочени 5 секунди. 
Всички елементи изпълнени след определеното време, ще бъдат игнорирани от 
Техническата комисия и няма да получат точки. 
Няма бонус за елементите изпълнени във втората част на волната програма. 
Волна програма: 
Добре балансираната волна програма трябва да включва: 
1. Максимум четири (4) скокови елемента. Максимум две (2) комбинации или серии 

от скокове. Комбинацията от скокове може да бъде само от два (2) скока. Серията 
може да съдържа само два (2) скока, като винаги започва с какъвто и да е скок, 
след който се изпълнява скок от тип Аксел с директно преминаване от 
приземяващата дъга на първия скок към отскачащата дъга за Аксела. Тройни и 
четворни скокове не са разрешени. Който и да е единичен или двоен (включително 
двоен Аксел) скок не може да се изпълнява повече от два пъти. 

2. Трябва да има максимум два (2) пируета от различен вид, единият от които трябва 
да е комбиниран пирует със или без смяна на крак, а другият, пирует в една 
позиция със или без смяна на крак. В пируета със смяна на крак минимум пет (5) 
оборота общо, а без смяна – минимум четири (4) оборота. 

3. Трябва да има максимум:  
• За момичетата – една (1) хореографска серия, която трябва да съдържа поне 

една (1) спирала (дъга везна) с продължителност поне 3 секунди. Серията ще 
има фиксирана базова стойност и ще се оценява само по GOE. 

• За момчетата – една (1) поредица от стъпки с фиксирана базова стойност. 
Стъпката ще се оценява само по GOE. 

Ще бъдат оценявани само следните компоненти от програмата: 
• Skating Skills 
• Performance 

Коефициентът за Компонентите на програмата е 2.5. 
Разясняване на нивата: 

За Chicks, за всички елементи, при които се определят нива, ще бъде отчитана 
трудност само до Ниво 2 (Level 2). Всички допълнителни черти (features) няма да 
бъдат отчитани и ще бъдат игнорирани от Техническата комисия. 
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