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Sedmnáctá Mezinárodní olympiáda v lingvistice
Jongin (Korejská republika), 29. července – 2. srpna 2019

Řešení úlohy soutěže družstev

49 0,6 provede velký hod náčiníe: mimo zorné pole
zachytí náčiní: kutálí náčiní

50 0,2 provede malý hod obruče
zachytí obruč: bez pomoci rukou, obruč se obtočí kolem části
svého těla

51 0,4 provede velký/střední hod náčiníe
0,2 zachytí náčiní: pod nohou, během rotaci

52 0,2 provede malý hod náčiníe: náčiní se obtočí kolem svojí osy, bez
pomoci rukou, během rotaci

53 0,2 obtočí náčiní kolem jeho osy: bez pomoci rukou, během rotaci
54 0,2 drží obruč v nestabilní rovnováze: bez pomoci rukou nebo za-

tímco je na zemi
obtočí obruč kolem části svého těla: bez pomoci rukou nebo
zatímco je na zemi

55 0,2 obtočí náčiní kolem jeho osy na zemi: bez pomoci rukou, mimo
zorné pole

0,1 provede malý hod náčiníe: bez pomoci rukou, mimo zorné pole
56 0,6 provádí rotace 360°–539° na špičkách, noha je držena nahoře a

do strany s pomocí ruky, trup je vodorovný
57 0,4 provede velký hod obruče

odrazí obruč: zatímco je na zemi, pod nohou
58 0,2 obtočí míč kolem jeho osy: zatímco je na zemi, bez pomoci

rukou, během rotaci

59 0,2 drží obruč v nestabilní rovnováze: bez pomoci rukou
odrazí obruč od země: bez pomoci rukou

60 0,3 přenese míč z jedné části těla na druhou: bez pomoci rukou
kutálí míč: bez pomoci rukou, mimo zorné pole
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61 0,9 provede velký hod obruče
vykoná obrat s předklonem trupu a dvě 360° rotace kolem
svislé osy
odrazí obruč: bez pomoci rukou, mimo zorné pole, během
360° rotaci kolem svislé osy

62 0,4 provede velký hod obruče: mimo zorné pole, během přechodu
zachytí obruč: projde obručí, během přechodu

63 0,2 provede velký hod míče
vykoná dvě 360° rotace kolem svislé osy a jednu 180° rotaci
kolem svislé osy, spustí se na zem
zachytí míč

64 0,2 provádí jelení skok: noha držená za hlavou
65 0,3 provádí jelení skok: s obratem 360°
66 0,5 provádí dálkový skok: s obratem 360°, noha držená za hlavou
67 0,3 provádí dálkový skok stranou
68 0,4 provádí dálkový skok: s obratem 180°
69 0,4 provádí jelení skok: s obratem 180°, zaklání se
70 0,4 provádí dálkový skok: zaklání se, noha držená za hlavou
71 0,8 provádí rotace 1620° na špičkách, volná noha je vzadu a vo-

dorovně, trup je vzpřímený
72 0,4 provádí holubičku na špičkách, volná noha je vepředu a na-

horu, trup je vzpřímený
73 0,5 provádí rotace 270° na špičkách, volná noha je vepředu a na-

horu, trup je vodorovný
74 0,5 provádí holubičku na špičkách, volná noha je ze strany a vo-

dorovně, trup je vodorovný
75 0,2 provádí holubičku na chodidle, noha je držena nahoře a do-

zadu s pomocí ruky, trup je vzpřímený
76 0,4 provádí rotace 360° na špičkách, noha je držena nahoře a do-

zadu s pomocí ruky, trup je vodorovný
77 —, —, 0 provádí rotace 180° na špičkách a rotace 360° na chodidle,

volná noha je ze strany a vodorovně, trup je vodorovný


