
.::STRUKTURA TRIKU::.

Pro některé triky je třeba znát některé předchozí, proto jsou řazené v každé rodině podle 
obtížnosti od lehčích po náročné. Všechny triky jsou popisovány pro směr dopředu, pokud 
ne, je to zmíněno.

Každý trik má v hranatých závorkách uveden počet Beatů v rovinách v základním postavení.

[2:2]           - Znamená, dva Beaty v jedné rovině a dva v druhé, rovinami se rozumí základní 
dvojice.

Celý pohyb se skládá ze čtyři kruhů. V jakémkoli postavení.
[1:1:1]       - Znamená jeden Beat na jedné straně, jeden v rovině Buzzsaw a jeden na druhé 
straně.

[0:0:0:0:0] - Všechny roviny. Postupně, základní, invertovaná, Buzzsaw, invertovaná, 
základní.

2B              - Je označením pro dva Beaty.

Rodiny triků jsou seřezeny podle času, který používají. N závěr každé takové skupiny jsou 
uvedeny některé náročnější přechody. Základní rodiny mají přechody uvedené vždz každá 
pod sebou, přechody mezi fundamentálními rodinami, jsou uvedeny jako samostatná kapitola 
kombinované přechody.

Triky jednotlivých rodin, má danou tuto formu:

2)Vysoké Otočení[2:2]..............................Pořadí, název(alternativní pojmenování), suma 
počtu Beatů v

 jednotlivých rovinách.
Roviny: Čelem...........................................Roviny, které jsou součástí základního postavení.
Beaty: 1 + 1................................................Rozdělení počtu Beatů pro levou a pravou ruku..
Technika: Reel...........................................Specifická použitá technika.

 - Vysoké Otočení je Reel..........................Podrobnější popis.

Výčet triků v dodatku má tuto formu:

Horizontální Mexická Vlna[1:1].....................................Základní rodina, Beaty.

1)Dvou-kruh v Horizontální Mexické Vlně[2:0]A............Pořadí, název, Beaty, Obtížnost.

 Výčet triků v dodatku A obsahuje tři typy obtížností1:

B - Začátečník

A - Pokročilý

U - Více než pokročilý

Základní rodiny mají stejnou formu, ale neobsahují obtížnost.

1 Podle Anglických ekvivalentů, slov.



Poi žijí z rytmu a ten nám přináší hudba, pohyb přinášíme sami. Je třeba, také vidět, že je 
možné sledovat pohyby v zrcadle, nebo u někoho jiného.

Je pravda, že je jiné točit, jiné se na Poi dívat, i když je obojí krásné. Vše se děje a utváří ve 
vaší hlavě a je jen na vás, otevřít se sám sobě a rozehrát hru rytmů a života Poi.

"Cedant arma togae, concedat laurea laudi."

Cicero



.::RODINY TRIKŮ::.

PARALELNÍ TOČENÍ

Poi jdou v postavení bokem společně stejným směrem, dopředu, nebo pozpátku. Hlavy Poi 
opisují každým momentem úplně stejnou křivku. Ten nejlehčí způsob točení. V postavení 
čelem, je to základní trik Otočení. 

poznámka:

Je třeba vědět, že v postavení bokem je tento trik symetrický, ruce jsou ve stejné poloze u 
těla, ale v postavení čelem, je malý rozdíl.

Při přechodu z postavení bokem, do postavení čelem vznikne malý časový rozdíl, jelikož 
jedna ruka je vždy boku kde se drží obě ruce blíže, než ta druhá, která k němu musí teprve 
dostat. 



OTOČENÍ

Otočení, znamená stát bokem, nebo v postavení čelem a točit oběma Poi stejným směrem a 
oběma dopředu, nebo dozadu. Poi jdou společně jednou, stejnou cestou a pohybují se 
společně v rovinách. Z Otočením lze před sebou udělat více jak jedno kolo. 

1)Nízké Otočení[2:2]

Roviny: Čelem
Beaty: 2 + 2
Technika: Waistwrap

 -Tento trik je spodní varianta Otočení. Jsou to dvě dvojice kruhů, dva za zády, dva vepředu. 
Jedna ruka vykonává část jedné Houpačky a ruka druhá druhou část, ale opačné Houpačky. 
Nízké Otočení je Reel.

2)Vysoké Otočení[2:2]

Roviny: Čelem
Beaty: 1 + 1

 - Obě Poi jdou společně před a poté za hlavou v postavení čelem. Jak Nízký, tak Vysoké 
Otočení jdou vpředu, nebo vzadu zdvojit. Vysoké Otočení je Reel.

3)Skřížené Otočení[2:2]

Roviny: Bokem
Beaty: 2 + 2
Technika: Skřížení

 - Jednoduché překřížení, známé vajíčko ze švihadla. Varianta za zády nebo za hlavou je další 
možností.

4)Zkrácené Otočení[2:2]

Roviny:Bokem
Beaty: 2 + 2

 -V triku Otočení. Oboje ruce se strčí pod rameno a Poi směřují za záda, udělají kolo a jdou 
ven.

5)Lov na slunce[0:2]

Roviny: Čelem
Beaty: 1
Technika: Velký 



 - U triku Vysoké Otočení, po dokončení zadních Beatů Poi se udělá velké kolo před sebou, 
ruce jsou natažené. Velké kolo začíná nahoře. Přechází zpět do triku Vysoké Otočení.

6)Lov na   měsíc  [0:2]

Roviny: Čelem
Beaty: 2
Technika: Velký

 - U triku Nízké Otočení, po dokončení zadních Beatů Poi udělají velké kolo před sebou, ruce 
jsou natažené. Velké kolo začíná dole. Přechází zpět do triku Nízké Otočení.

7)Paralelní kola[0:2]

Roviny: Čelem
Beaty: 2
Technika: Dvou-kruh 

 - Ruce jsou rozpažené a vytvoří dvě oddělená kola v libovolné poloze, pouze se mění osa 
jejich středů.
Také je možné kola tvořit za zády, potom je to varianta za zády.

8)Sukně v Otočení[2:2]

Roviny: Čelem
Beaty: 2 + 2
Technika: Waistwrap, Sukně

 - Je to 360° otáčka v triku Nízké Otočení.

9)Vnitřní Otočení[0:0:2:2]

Roviny: Vnitřní
Beaty: 2 + 2
Technika: Vnitřní točení

 - Jako trik Vysoké Otočení, ale v předklonu pod sebou.

10)Otočení za zády[2:2]

Roviny: Bokem
Beaty: 2 + 2

 - Z triku Nízké Otočení ta Poi, která jde za záda se "přilepí" k té druhé za zády.

11)Horizontální Otočení[2:2]

Roviny: Horizontální
Beaty: 2 + 2



 - Postupně dvě kola nahoře a dvě kola dole. Otočení v horizontálních rovinách.

12)Buzzsaw  Otočení[0:2:0]

Roviny: Buzzsaw
Beaty: 2

 - Otočení se dá točit se zkrácenými Poi i uvnitř rukou.

13)Paralelní Vlna[4:4]

Roviny: Bokem
Beaty: 4 + 4

- Je to Vlna z trikem Otočení. Jelikož se ruce dají křížit dvěma způsoby, je možné v jednom z 
křížení vstoupit na jednu stranu, Poi jsou stále paralelně, ale dále změnit překřížení a ruce 
vyměnit. Stejné překřížení se opakuje na druhé straně.

Přechody v rodině

1)Paralelní fontána - V postavení čelem, když ruce jsou stále u sebe. Poi jsou postupně 
společně,

před sebou, za zády dole, za zády nahoře(nad ramenem), před sebe kolem krku, zády (nad 
ramenem) a za zády dole.

2)Paralelní Buzzsaw fontána - Postavení čelem. Začátek je před sebou, pak Buzzsaw, pak 
před sebou(nebo Vodní Mlýn), zpět Buzzsaw a na začátek.



ALTERNOVANÉ TOČENÍ



Obě Poi jdou v postavení bokem, stejným směrem, dopředu nebo pozpátku. Hlavy Poi jsou 
od sebe vzdáleny o půl Beatu, jeden je vždycky pozadu a  kopíruje cestu druhého. Ideálně 
jsou Poi v přímce. V postavení čelem se jedná o trik Nízká Vlna.

VLNA

V postavení bokem Poi plynule přechází za sebou, ze strany na stranu. Počet Beatů při Vlně 
může být na libovolné ze stran různý. Varianty: 

Figura 8(Osmička)[2:2] Tyto překřížení existují dvě. Pokud jde levá přes pravou, nebo pravá 
přes levou ruku. Osmička je Reel.

Vlna(Dvojitá osmička)[3:3] Je spojením obou Osmiček(překřížení) za sebou.

Zdvojená Vlna[4:4] Je to Vlna při které se přidají 2B na každou stranu a to tak, že se ruce 
dávají zápěstí přes sebe. Přidání Beatů je také možné pomocí skřížení loktů(při tomto pohybu 
se ruce často překřižují ve svislé poloze).

10B Vlna[5:5]Pomocí křížení, jak zápěstí, tak předloktí1.

V postavení čelem se přechází ze strany na stranu.

1)Dvou-kruh ve Vlně[0:2]

Roviny: Čelem
Beaty: 2
Technika: Dvou-kruh

 - Na jedné ze stran se roztáhnou ruce a vytvoří se dvě kola. Dva kruhy můžou být buď za 
zády, nebo v postavení čelem, nebo jeden vzadu a druhý ve předu. Kruhů se může udělat víc 
za sebou, vertikálně, nebo horizontálně. Maximálně však tři dvojice. Při otáčce ze strany na 
stranu se vloží dva Beaty, oba druhy Osmičky. S pravidelným střídáním obou typů Dvou-
kruhů vznikne fontána. 

1Více Beatů jde např. za použití záseku.



2)Nízká Vlna[2:2]

Roviny: Čelem
Beaty: 2 + 2
Technika: Waistwrap

 - Obě ruce dělají pravidelně střídavě dva kruhy, po jednom v základních rovinách. V 
Postavení bokem, lze ruce pouze zastavit bez přechodů. Pokud je postavení bokem je 
například možné navíc, jedna  Poi  dávat za záda na opačnou stranu, kde zároveň druhá ruka 
dělá kolo na protější straně. Nízká Vlna je Reel.

3)Zkrácené Otočení ve Vlně[3:3]

Roviny:Bokem
Beaty: 2 + 2

 - Vlna, ale Poi se dávají na obou stranách oba pod rameno a v otáčce jdou za záda.

4)Osmičkový Sweep[1:2:1]

Roviny: Bokem, Buzzsaw
Beaty:2-krát(1 + 1)

- Obě ruce na střídačku dělají Sweep. Tedy přecházejí střídavě do roviny Buzzsaw a základní 
roviny. V rovině Buzzsaw je vždy jen jedna Poi.

5)Full on[Sukně v Nízké Vlně[2:2]]

Roviny: Čelem
Beaty: 2 + 2
Technika: Waistwrap, Sukně

 - Je to 360° otáčka v triku Nízká Vlna.

6)Navlékání na jehlu ve Vlně[2:2]

Roviny: Čelem
Beaty:2 + 2
Technika: SJ

 - Ruce nejsou blízko u sebe, ale jedna obchází rameno té druhé. Také je možná varianta kdy 
jsou ruce předloktím u sebe. Tento trik je velice podobný Vlně a leze se ho naučit zastavením 
natažené ruky,
kdy druhá se postupně přibližuje k rameni zatímco obě pokračují ve Vlně. Má dvě varianty 
podle toho které rameno se obchází. Je to lichý trik.

7)Buzzsaw Vlna[Paso[0:2:0]]



Roviny: Buzzsaw, Bokem, Čelem
Beaty: 2

 - Oběma Poi se točí uvnitř rukou kolečko, ruce mohou těsně k sobě. Třeba Poi zkrátit. Jde i 
točit s rukama za zády v postavení bokem i před sebou v postavení čelem, kde jsou dvě 
varianty.

8)Vnitřní Vlna[Nízký Vodní Mlýn[0:0:2:2]]

Roviny: Vnitřní 
Beaty: 2
Technika: Vnitřní točení

 - Podobné triku Větrný Mlýn, ale v předklonu pod sebou. Třeba Poi zkrátit. Pouze v 
postavení čelem.

9)Skřížená Vlna[1:1]

Roviny: Bokem
Beaty: 1 + 1
Technika: Skřížení

 -V obou postaveních se v Alternovaném čase mohou překřížit ruce v obou směrech dvěma 
způsoby a při otáčení se ruce nechají zkřížené. Také je možná sukně.

10)Figura 8 ve skřížené Vlně[2:2]

Roviny: Bokem
Beaty: 2 + 2
Technika: Skřížení

 -Pokud se zkříží ruce a vznikne skřížení je možné se k němu postavit, ne jako k jednotlivým 
kruhům, ale jako na dva kruhy na jedné straně. Potom se ruce pohybují stejně tak, jako by 
dělali základní osmičku ve vlně s tím, že jsou skřížené.

11)SA F  ontána ve Vlně  [6:6]

Roviny: Čelem
Beaty: 6 + 6 
Technika: SA

 - Jedna ruka, je stále u ramene, druhá ve velkém kruhu a společně udělají v postavení čelem 
fontánu.

12)Dvou-kruhová Fontána ve Vlně[4:4]



Roviny: Čelem
Beaty: 4 + 4 
Technika: Dvou-kruh

 - Začíná se z triku Nízká Vlna v libovolném směru a z něj se přejde do dvou kruhů a to 
takových,

kdy je jedna ruka za zády a druhá ve předu. Vyjdeme z toho, že dva kruhy mají dvě polohy,

horizontální a vertikální, které se podobně jako Velký Mlýn střídají.

13)Velká Vlna[1:1]

Roviny: Bokem
Beaty: 1 + 1 
Technika: Velký

- Základem je spojení dvou částí velkých kruhů triků Větrný Mlýn a Vlna. Pěkné jsou v 
postavení čelem přechody z varianty dopředu a pozpátku. Velká Vlna je Reel.

14)Pirueta ve Velké Vlně[2:2]

Roviny: Bokem, Čelem
Beaty: 2 + 2

- Je to vlastně spojení dvou velkých kruhů částí(jejich základ ) triků Větrný Mlýn a Vlna. 
Pěkné jsou v postavení čelem přechody z varianty dopředu a pozpátku..

15)Buzzsaw Anti-spin Vlna[0:8:0]

Roviny: Bokem
Beaty: 8
Technika: Anti-spin

- V rovině Buzzsaw se použije krátkých Poi.

16)Dvojitě   zkřížená Vlna  [1:1]

Roviny: Bokem
Beaty: 1 + 1
Technika: Skřížení

- Je to točení Vlny technikou skřížení rukou, ale skřížení je dvojité. Ruce se zapletou do sebe 
nejlépe pomocí invertované Vlny.

17)Buzzsaw Waistwrap ve Vlně[0:2]

Roviny: Čelem



Beaty: 2
Technika: Waistwrap

Je to točení Buzzsaw v postavení čelem u boku. Jedna ruka je na své straně a druhá na opačné 
za zády.
Společně točí ve předu a uvnitř rukou.

18)Buzzsaw Vlna za zády[0:2:0]

Roviny: Buzzsaw
Beaty: 2

 - Obě Poi se točí uvnitř rukou kolečko, ruce mohou těsně k sobě.Je třeba zkrátit Poi. Oproti 
Buzzsaw Vlně je tato za zády v postavení bokem.

19)Vlna za zády[3:3]

Roviny: Bokem
Beaty: 3 + 3

 - Je to trik Vlna, ale vše je za zády v postavení bokem. Ještě je také možnost přecházet více 
přímou cestou přes Waistwrap.

20)Čtyřlístek[Anti-spin ve Velké Vlně[4:4]]

Roviny: Bokem
Beaty: 8
Technika: Anti-spin, Velký

 - Jsou to dva kruhy, kde Poi jdou stejným směrem. V postavení bokem, ruce putují dopředu, 
jako když se točí velká kola. Poi vytváří čtyři kola na diagonálách základních rovin, ale točí 
se dozadu. Jsou možné dvě varianty. Je to Květina.

21)Anti-spin Vlna[]

Roviny: Bokem
Beaty:
Technika: Anti-spin

- Tento trik je velice podobný triku Dvou-kruh z Vlnu., kde se z jedné strany na druhou 
opakují dvojice kruhů. Rozdíl oproti Čtyřlístku je ten, že ruce se nedrží stále ve stejné 
rovině(pravá ruka pravá rovina), ale přecházejí ze strany na stranu a doplňují čtyřlístky, které 
jsou tu oproti Čtyřlístku dva, po jednom na každé straně.

22)Not Coleman   5  [Invertovaná 5B Vlna[3:4:3]]

Roviny: Bokem
Beaty: 3 + 4 + 3, 2*(3+2)
Technika: Inverze

 - Invertovaná Vlna ale na 5B pro každou ruku. Je to použití invertovaných rovin a Buzzsaw s 
Vlnou a časem Split. Jedna ruka udělá na jedné straně Beat, potom uvnitř druhý, dva na další 
straně a poslední uvnitř při cestě zpět. Je to ve své podstatě kombinace Vlny a invertované 
roviny.



VĚTRNÝ MLÝN

V postavení čelem Poi plynule přechází za sebou nad hlavou střídavě před hlavu a za hlavu. 
Otáčka [2:2], je náročnější a snadno se zaměňuje z otáčkou, kdy se použije Vlna, a ruce se 
jen zvednou výše ,

oproti normální poloze. Jsou možně tyto kombinace [2:2] Základní Mlýn a [3:3] přetočený 
přes zápěstí. Při postavení bokem se jedna ruka dává zezadu kolem hlavy a druhá ruka 
nahoru, podobně jako nízká Vlna.

1)Pirueta v Mlýnu[2:2]

Roviny: Čelem
Beaty: 2 + 2
Technika: Pirueta

 - Pokud správně zvládnete otáčku, pirueta by neměla být problém.

2)Skřížený Větrný Mlýn[2:2]

Roviny: Čelem
Beaty: 2 + 2
Technika: Skřížení

 - V postavení čelem 4B Mlýn se skříženýma rukama, obě ruce točí kruhy stále na opačné 
straně než obvykle. Jsou možné dvě varianty podle typu skřížení.

3)Vodní Mlýn[0:0:2:2]

Roviny: Čelem
Beaty: 2 + 2
Technika: Vnitřní točení

 - Mlýn který používá vnitřní roviny, ty mezi rukou a tělem, raději než větrný Mlýn. Vodní 
Mlýn je opakem vnitřní Vlny.

4)Alternovany mlyn - Podobne jako kombinace klasickeho a velkeho mlynu, ale ruce se za se 
bou stridaji. To znamena ze vzdy je jedna ruka giant a druha klasicky.

VÝVRTKA



Podobný trik jako Vodní Mlýn, ale horizontálně v předklonu. Poi jdou střídavě nad hlavu a 
pod sebe.
Základní[2:2]
Přetočená přes zápěstí[3:3]. Efektní je otáčka [3:3] do protisměru. Postavení předklon.

1)Velká Vývrtka[1:0]

Roviny: Horizontální
Beaty: 1
Technika: Velký

 - Těsně než první Poi začne Beat nad hlavou obě ruce se úplně roztáhnou a vytvoří velké 
kolo,
je nutné se přitom zároveň otáčet a poté zpět do Vývrtky. Obdobně se jako větrný Mlýn nedá 
v jedné rovině zastavit.

2)Dvou-kruhová Vývrtka[2:0]

Roviny: Horizontální
Beaty: 2
Technika: Dvou-kruh

 - Po roztáhnutí rukou vzniknou dvě samostatná kola nad, nebo pod rukou, nebo na obou 
místech současně.

3)Položená Vývrtka[0:0:0:1]

Roviny: Při zemi
Beaty: 1

 - Je to velká Vývrtka v podřepu těsně u země.

4)Buzzsaw Vývrtka[0:2:0]

Roviny: Buzzsaw
Beaty: 2

 - Obdobně jako u Vlny, ale vše se děje v horizontální podobě. Čtyři varianty, v každém 
směru dva, podle natočení rukou(levá, nebo pravá nahoře).

5)Matrix[3:3]

Roviny: Horizontální
Beaty:3 + 3
Technika: Velký, SA

 - Z Vývrtky doprava, jde dole levačka pod ramenem pravačky nahoru(nejde rovnou nahoru 
jako u základní Vývrtky) a pravačka za ní, vše z nataženýma rukama a reverzním způsobem 
zpátky dolů. Je to vlastně položená Straight arm fontána ve Vlně. Na principu vertikální 
verze SA Vlny. Nejdříve jedna a potom druhá ruka obchází prostor loktu opačné ruky.



6)Cesta kolem světa[]

Roviny: Horizontální
Beaty:
Technika: Za zády

 - Jedna ruka se přetáčí za hlavou v záklonu. Přes hlavu se začne přetáčet v tom momentě,
  kdy by Vývrtka měla jít nad hlavu. Je třeba se patřičně zaklonit. Za hlavou se udělá další 
Vývrtka,
 která se dostane zpátky dopředu do výchozí polohy. Je také možné nechat jít za zády ruku 
jen jednu.

7)Vývrtka za Zády[2:2]

Roviny: Horizontální
Beaty:
Technika: Za zády

-Úplně stejné vývrtka, jako klasická,ale ruce se dají za záda a se zkrácenými Poi se tam vejde.
Bez niceho navíc. Thx Rev

Přechody mezi rodinami

1)Výtah ve Vlně - Větrný Mlýn + Nízká Vlna. Přímá kombinace v postavení čelem, skládá se 
ze šesti Beatů, dva dole, dva před sebou, dva nahoře, ale všechno na střídačku. Při otáčce už 
jsou to jen 4B.

2)Skok ve Vývrtce - Když obě Poi dokončí dva Beaty základní Vývrtky nahoře, je možné 
vyskočit a zbylé dva Beaty udělat dole pod nohama.

3)Fontána ve Vlně - Je to pravidelný přechod o dvanácti Beatech z Vlny Pozpátku >Vlna 
dopředu(standardní přechod, dolní část) > Dvě kola nad Hlavou > Vlny Pozpátku. Je důležité, 
že při fontáně se žádný Beat v horní části nedostane za tělo a všechny jsou v jedné rovině.

4)Buzzsaw Vlna  > Vnitřní Vlna > Buzzsaw Vlna

5)Buzzsaw Fontána ve Vlně - Boky jsou Vlna Buzzsaw, horní i dolní přechod je na jeden 
Beat, kde jedna ruka jde vnitřkem a druhá z venku, jakoby se Buzzsaw překlopí do toho 
druhého. Dole to není Vnitřní Vlna(ale může) a nahoře to nemá nic společného z Větrným 
Mlýnem(může to být Vodní Mlýn).

6)Kombinace v Dvou-kruhové Vlně - V postavení bokem lze udělat Dvou-kruh hned třikrát 
na jedné straně, vertikálně, horizontálně a znovu vertikálně a s rukama naopak. Je důležité 
která ruka bude při prvních dvou kolech nahoře, protože jinak nepůjdou dvě kola opakovat 
tolikrát. Stejně je to možné v postavení čelem.

7)Výtah ve Vlně za zády - Takže, začít se dá z nízké Vlny, postavení je čelem a skládá se ze 
tří částí. Dolní je jedna ruka za zády a druhá dělá část Větrného Mlýna(obě na opačné straně), 
pak je vložený Beat za zády a před sebou(část nízké Vlny) a potom se to celé vystřídá zase 
jedna ruka za zády a druhá za hlavou, ale ty opačné než prve.

 - Je možno v postavení čelem i bokem z poza zad ruku, která není momentálně na své 



straně(ta je stále za zády), dát za hlavu a poté střídat.

8)Ofsetová Vlna 1331[4:4]

Roviny: Bokem
Beaty: 4 + 4, Siteswap 1331
Technika: Ofsetová Vlna

 -Je to kombinace Skřížené Vlny a 4B Vlny. Začne se Cross-over a poté co se na 2B otočí
ta Poi, kde ruka je nahoře v Cross-overu, se podstrčí k druhé ruce rovnou do 4B Vlny. Na 
druhé straně se rozmotají a celé se symetricky opakuje. Siteswap 1331.

9)Buzzsaw Vlna > Skřížená Vlna(levá přes pravou) > Buzzsaw Vlna > Skřížená Vlna(pravá 
přes levou)

10)Dvou-kruhová   kombinace ve Vlně za zády   - Začne se Větrný Mlýn. Udělají se dva kruhy 
a to tak, že jeden je za hlavou a druhý za zády. Pokud se udělají ty správné dva, je možné 
ruce vyměnit pomocí velkých kruhů a udělat znova dvě oddělená kola ale s vyměněnými 
rukami.



MOTÝLÝ TOČENÍ

Obě Poi jdou v postavení bokem protichůdně. Jejich hlavy se potkávají nahoře a dole, na 6-té 
a 12-té hodině. Toto protichůdné točení je dvojí, buď jde levá Poi po předu a pravá pozpátku, 
nebo naopak. Pokud je postavení čelem, protichůdně se točící Poi si kříží cesty a vznikne 
základní trik Motýlek.

Poznámka:

Vezměme trik Motýl a dva základní přechody s ním a to za hlavu a za záda. Existuje přechod

za hlavu, poté  za záda u Motýla po předu, tedy směrem  ze zdola nahoru(tedy za záda a za 
hlavu), u Motýla pozpátku pouze směrem dolů.



MOTÝL

Protichůdně se točící Poi si v postavení čelem kříží cesty. Dvě možné otáčky po dvou různých 
kříženích(která Poi je nad kterou) čtyři druhy, tedy čtyři možné otáčky.
 
1)Houpačka [2:2]

Roviny: Čelem
Beaty: 2 + 2

 - Jde o přechod mezi Motýlem a Motýlem za zády přičemž se ruce pravidelně střídají, 
neplést zadní část z Motýla za hlavou. Jde Houpačka za zády v postavení bokem(pravá ruka 
jde na levou stranu a levou se zpoza zad udělá kolo na pravé straně a naopak).

2)Motýl za hlavou[2:0]

Roviny: Čelem
Beaty: 2

 - Motýl za hlavou. Pohyb vykonávají převážně ruce a není třeba se příliš předklánět.

3)Dvou-kruhový Motýl[0:2]

Roviny: Čelem
Beaty: 2
Technika: Dvou-kruh

 - Roztáhnutím rukou vzniknou dvě stejná kola. Buď obě vzadu, nebo obě vpředu, nebo na 
střídačku. Jak horizontální, tak vertikální dvojice.

4)Motýl za zády[2:2]

Roviny: Bokem
Beaty: 2

 -V postavení bokem se Motýl střídá za zády, ze strany na stranu. V postavení čelem se udělá 
jen jedno kolo a jde se zpátky dopředu, nebo se vychází z triku Houpačka a přechází se z 
"mezi-Beatem" z triku Houpačka.

5)Skřížený Motýl[1:1]

Roviny: Bokem
Beaty: 1 + 1
Technika: Skřížení

 - Překřížení, ale v protichůdném točení čtyři varianty v postavení bokem. Při otáčení se ruce 
nechají zkřížené.

6)Velký Motýl[1:1]

Roviny: Bokem
Beaty: 1 + 1
Technika: Velký

 - Z Motýla, nebo Houpačky, po dokončení Motýla za hlavou, nebo Motýla za zády(dopředu),



je možné roztáhnout ruce a udělat velké kolo. Při otáčce se použijí velké kruhy v 
protichůdném točení. Také se dá zůstat stát v postavení čelem a jen přecházet mezi trojicí.

7)Velká Pirueta v Motýlu[2:2]

Roviny: Bokem
Beaty:2 + 2
Technika: Velký

 - Spojení velkých kruhů triku Houpačka a pirueta v nich..

8)SA Motýl[2:2]

Roviny: Bokem
Beaty: 2 + 2
Technika: SA

 - Postavení čelem. Začne se z Motýla a ve vhodný okamžik se jedna ruka strčí pod rameno a 
druhá zůstává natažená.

9)Motýl v leže[0:2]

Roviny: Horizontální
Beaty:2

 - Motýlek v leže nad sebou. Jde otočka pomocí přechodu do Motýla za hlavou(ale vleže na 
břichu), nebo i Motýl za zády v leže na břichu( kombinace Motýl, Motýl za zády, Španělská 
růže, pokleknout a přikrčit se na maximum, položit na zem jedno(pravé) rameno, o to se 
opřít, natáhnout jednu(levou) nohu a pak druhou a zároveň se položit i na druhé rameno). Jde 
to.

10)Španělská růže[2:0]

Roviny: Horizontální
Beaty: 2

 - Motýl za zády ale v předklonu nad zády.

11)Buzzsaw Motýl[0:2:0]

Roviny: Buzzsaw
Beaty: 2

 - Postavení bokem. Obě Poi udělají uvnitř rukou kruh a zase ven. Lepší kratší Poi.

12)Globus[1:1]

Roviny: Atomické
Beaty: 1 + 1



 - Něco nad hlavou co vypadá jako globus. Motýly dělají dva soustředné kruhy v sobě z 
odchylkou 90°.

13)Pirueta z dvou-kruhem za zády v Motýlu[2:2]

Roviny: Čelem
Beaty: 2 + 2
Technika: Statické centrum, Pirueta

 - Dva kruhy za zády otáčka a zpátky za záda .

14)Sukně a překřížení v Motýlu[3:3]

Roviny: Čelem, Bokem
Beaty: 2 + 2 + 2
Technika: Křížení, Sukně

 - Je to kombinace tří triků Cross-over za sebou jedním směrem.

NAVLÉKÁNÍ NA JEHLU

Kombinace dvou typů jednoho Motýla před sebou. Ruce se vzájemně překládají přes sebe 
rovnou za sebou. Možno ruce dávat dál od těla(při překládání), nebo posunovat k sobě(při 
podjíždění).V postavení bokem vzniká Reverzní Vlna. S threadem se dá před sebou krásně 
pohybovat, třeba se dotýkat celými lokty.

1)Navlékání na jehlu v leže[0:0:0:2:2]

Roviny: Horizontální
Beaty: 2 + 2
Technika: Vnitřní točení

 - Navlékání na jehlu v leže.

2)Navlékání na jehlu za hlavou[2:2:0:0:0]

Roviny: Čelem
Beaty: 2 + 2
Technika: Vnitřní točení

 - Navlékání na jehlu za hlavou.

3)6B Navlékání na jehlu[0:0:0:3:3]

Roviny: Čelem
Beaty: 3 + 3
Technika: Vnitřní točení



 - Při Navlékání na jehlu pozpátku ta ruka co de pod a ven může zespodu objet zápěstí té 
druhé Beatem navíc, druhá zůstane na místě a těsně se překříží a pak znova druhou atd. Lze i 
dopředu, kdy jedna ruka po druhém Beatu vždy podkládá Beat dopředu pod druhou rukou. 
Tento trik se skládá z dvou "podtriků".

4)Navlékání na jehlu za zády[0:0:0:2:2]

Roviny: Čelem
Beaty: 2 + 2
Technika: Vnitřní točení

 - Za zády. Principielně stejné, Motýl pozpátku je lehčí výchozí trik.

5)Španělská růže v Navlékání na jehlu[0:0:0:2:2]

Roviny: Horizontální
Beaty: 2 + 2
Technika: Vnitřní točení

 - Navlékání na jehlu za zády v předklonu nad sebou.

6)Navlékání na jehlu s rukou za zády[2:4]

Roviny: Čelem
Beaty: 3 + 3
Technika: Vnitřní točení

 - Při Navlékání na jehlu pozpátku ta ruka co je pod dělá kruh za zády a ne před sebou.

7)Výtah v Navlékání na jehlu[4:2]

Roviny: Čelem
Beaty:3 + 3
Technika: Vnitřní točení

 - Přechod ze strany na stranu, ne nahoru a dolu, jako Výtah v Motýlu. 6B kombinací. Na 
straně je jedna Poi za hlavou, jedna za zády i obě, nebo jenom jedna ruka za zády(i za hlavou 
i za zády) + dva mezi Beaty před sebou, druhá strana je v postavení bokem, ale naopak. Nebo 
pozpátku jde i prima 4B varianta bez "mezi-Beatů". Je i možnost kombinovat prvky z 
Navlékání na jehlu pod ramenem.



MEXICKÁ VLNA

Podobná triku Větrný Mlýn, ale opačná rotace Poi. Jako Motýl za hlavu a zpět, ale na 
střídačku.

HORIZONTÁLNÍ MEXICKÁ VLNA

Podobné Vývrtce, ale opačná rotace.

1)Dvou-kruh v Horizontální Mexické Vlně[2:0]

Roviny: Horizontální
Beaty: 2
Technika: Dvou-kruh

 - Dvě zrcadlově převrácená kolečka, nahoře, dole i různě.

2)Navlékání na jehlu v horizontální Mexické Vlně[2:2:0:0]

Roviny: Horizontální
Beaty: 2 + 2
Technika: Vnitřní točení

 - Navlékání na jehlu jde pod sebou i nad sebou.

Přechody mezi rodinami

1)Výskok z Motýla v leže - Z Motýla v leže jde pomocí nohou vyskočit a Motýla udržet.

2)Speciální   otočení v Motýlu   - Začne se Motýl a tělo se otočí o 180°, ale ruce musí zůstat na 
místě. Motýl přejde z: Motýl > 180° zpětný Motýl za hlavou > zpětný Motýl, nebo také 
zpětný Motýl >180° Motýl za hlavou > Motýl. Používá se zde technika statického centra.

3)Výtah v Motýlu - Mexická Vlna, Houpačka a jejich kombinace. Odspoda nahoru a zase 
dolů s Beatem před sebou dva nahoře(Mexická Vlna), dva mezi, dva dole(Houpačka) na 
střídačku. Postavení čelem.

4)Výtah v Motýlu za zády - Jedna za zády a jedna za hlavou.

5)Mexická Houpačka - V postavení čelem. Mexická Vlna > 180° Mexická Vlna > Velká 
Houpačka

6)Motýl > Dvou-kruh v Motýlu >Mexická Vlna(otáčka) >Dvou-kruh v Motýlu > Motýl



ROZHOZENÉ TOČENÍ

V postavení bokem se Poi pohybují protichůdně. Jejich hlavy se potkávají vždy vepředu a 
vzadu,
na třetí a deváté hodině. Protichůdné točení je dvojí, buď jde levá Poi po předu a pravá 
pozpátku,
nebo naopak. Pokud se točí v postavení čelem, Poi jdou protichůdně a střídavě si kříží cesty, 
vznikne základní trik pojmenovaný Rozhozený Motýl.

ROZHOZENÝ MOTÝL

Poi jdou do protisměru a střídavě si kříží cesty a potkávají se na 3-tí a 9-té hodině. Existují 
dvě varianty pro základní i zpětný Motýl podle toho, která Poi(ruka také) je při křížení nad 
kterou,
s toho vyplývají čtyři Motýly! Standardní postavení čelem. V postavení bokem to je 
Rozhozená reverzní Vlna.

1)Rozhozený Motýl za zády[0:2]

Roviny: Čelem
Beaty: 2

 - Motýl za zády.

2)Rozhozený Motýl za hlavou[2:0]

Roviny: Čelem
Beaty: 2

 - Motýl za hlavou. Nejdříve je lépe zkoušet ruce jednotlivě. Postavení čelem.



3)Rozhozený Motýl v leže[2:0]

Roviny: Horizontální
Beaty: 2

 - Motýlek v leže.

4)Buzzsaw Rozhozený Motýl[0:2:0]

Roviny: Buzzsaw
Beaty: 1 + 1

 - Točení ve Split čase v rovině Buzzsaw se zkrácenými Poi.

5)Velký Rozhozený Motýl[1:1]

Roviny: Čelem
Beaty: 1 + 1
Technika: Velký

- Stejný jako normální jen rozhozeně, ale ruce se roztáhnou. Není možné udělat rozhozeného 
Motýla v postavení bokem.

6)Velká Pirueta v Rozhozeném Motýlu[2:2]

Roviny: Čelem, Bokem
Beaty: 2 + 2
Technika: Velký

 - Spojení velkých kruhů částí triků Rozhozená Houpačky a Rozhozená  Mexická Vlna.

7)Křížený Rozhozený Motýl[1:1]

Roviny: Čelem
Beaty: 1 + 1
Technika: Skřížení

 - Stálé točení se skříženýma rukama rozhozeně.

8)Invertovaný Rozhozený Motýl[:]

Roviny: Invertované
Beaty:
Technika: Inverze

 - Je to využití speciální roviny mezi paralelní a za zády podobně, jako u Vlny.



ROZHOZENÉ NAVLÉKÁNÍ NA JEHLU

Funguje na stejném principu jako pravidelné Navlékání na jehlu, ale rozhozeně. Způsob 
prokládání rukou je snazší pochopit ze standardního Navlékání na jehlu.

1)Rozhozené 6B Navlékání na jehlu[0:0:3:3]

Roviny: Čelem
Beaty: 3 + 3
Technika: Vnitřní točení

 - Opravdu to lze. Je to v Rozhozeném čase obdoba 6B Navlékání na jehlu před sebou, nebo v 
postavení bokem ze strany na stranu.

ROZHOZENÁ HORIZONTÁLNÍ MEXICKÁ VLNA

1)Mytí hlavy[1:1]

Roviny: Horizontální
Beaty: 1 + 1

- Je to rozhozený Motýl na hlavě. Ruce se pohybují tak, že to vypadá jako mytí hlavy.

2)Dvojitá Vývrtka v Horizontální Rozhozené Mexické Vně[3:3:3:3]

Roviny: Horizontální
Beaty: 3 + 3 + 3 + 3
Technika: Vnitřní točení, SA

 -Přímý přechod v Navlékání na jehlu od zdola nahoru a naopak. . Zde je důležitý přechod, 
kdy jsou ruce v poloze, jako u Navlékání na jehlu, kde jedna ruka je blíže rameni té druhé. 
Tato poloha se přímo přenese z polohy nahoře do polohy dole a stejně tak naopak.



Přechody mezi rodinami

1)Rozhozený výtah v Motýlu - Houpačka, Mexická Vlna a jejich kombinace na čtyři Beaty. 
Nahoru a dolu na střídačku.

2)Otáčka s Motýlem v leže - Motýl v leže > Motýl za hlavou(ale vleže na břiše) > Mot7l v 
leže.
opravdu velmi náročné.

"We came whirling out of nothingless, glittering stars like dust.
The stars that made a circle, where in the middle, we dance."

Rumi



.::ZÁKLADNÍ RODINY::.



Následující rodiny triků jsou specifické tím, že už se nejedná o přesouvání základních triků 
do nových poloh. Každá z těchto rodin má svou charakteristickou vlastnost. Tyto triky slouží 
k změně chodu Poi a převrácení orientace. Poi sice zachovávají směr, ale ten je možné 
plynule změnit například zásekem o část těla. Velikost kruhu nemusí být pouze dána délkou 
Poi. Poi se drží oběma rukama, ale nešlo by je například vyhodit? Co například Poi která se 
stále točí na chvíli zastavit.

Nechat projít Poi mezi vlastníma nohama a dokonce je třeba držet obě v jedné ruce. Když 
jsou ruce unaveny kývat Poi ze strany na stranu, nebo úplně jednu Poi zastavit a pokračovat 
jen tou druhou, prostě kruhy vůbec nedokončit. Že už toho nepůjde více?Co když lze i 
magicky měnit střed kruhů.

Ty které vytváří neúplné kruhy se také nazývaní nedokončené oblouky1.

STOP &  START

Stopka je zastavení, které není vytvořené vlivem gravitace. Také je to použití zastavených Poi 
ke startu.

1)Paralelní Pirueta - Obě Poi stojí ve svislé poloze na místě a tělo se kolem nich otočí s tím 
že ruce skončí skřížené. Technika statické centrum.

POLOŽENÍ & ZVEDNUTÍ

Položení je zastavení Poi položením na zem, zvednutí je jejich zvednutím.

1)Stopka v Motýlu - V Motýlu dopředu se v postavení bokem obě Poi zastaví a postaví na 
zem. Jedna za zády a jedna ve předu. Udělá se výskok a otáčka o 180° a Poi se dají znovu do 
pohybu.
2)Pierot - Je to v podstatě chození s Poi na nohách(kousek nad nimi).
3)Půlnoční chůze - Je to chození s Poi, které se dotýkají země.
4)Procházka Vlnou - Zastavte obě Poi a v postavení bokem, poté můžete opisovat pohyby 
rukou stejné polohy, jako s Vlnou.

1Zastavení, Kyvadlo, Zásek, Kopnutí.



ZASTAVENÍ

Poi se ve svislé, nebo horizontální poloze zastaví s využitím gravitace. To je rozdíl oproti 
stopkám. Dále se buď ponechá stát, nerozpohybuje do možného směru. Musí být prováděny 
tak, aby se synchronně pohybovaly s časem druhé Poi.

Zastavení

1)Zastavení v Otočení - Točí se v postavení bokem Otočení. Obě Poi se současně zastaví 
vepředu nebo vzadu.
2)Dvou-kruhové Zastavení v Otočení - Točí se v Otočení Dvou-kruh a ve vhodnou chvíli se 
kruhy vodorovně zastaví a kruhy se rozpohybují zpětně. Postavení čelem.
3)Zastavení v Motýlu a Navlékání na jehlu - Z Motýla nebo Navlékání na jehlu se jedna ruka 
úplně zastaví za zády, nebo lehčeji před sebou a rozpohybuje se Vlna. Pokud se zastaví obě 
vznikne znovu Motýl, nebo Navlékání na jehlu.
4)Zastavení v Houpačce - Točí se Houpačka a při otáčení se ruce nedrží u těla, ale roztáhnou 
se do přímky(jako u dvou-kruhu), aby se Poi zastavily ve vodorovné přímce z rukama.
5)Zastavení jako s míčem - Podobně jako předchozí, ale ruka se po zastavení přenese na 
druhou stranu a konec opisuje jakoby obdélník, pak se roztočí např. znova Vlna.
6)Zastavení ve Vlně - Z Vlny pozpátku. Při přechodu ze strany na stranu se v postavení čelem 
jedna ruka zastaví za tou druhu(ta blíže ke straně, kam se chceme otočit) a druhá se točí dál, 
zastavená se roztočí zpět a je tu Motýl pozpátku. Dá se i pokračovat a udělat to samé 
zastavení znova(v tom případě se na začátku zastaví ta ruka co je dál od strany na kterou se 
chceme otočit).
7)Dvojité   Zastavení výtahu ve Vlně   - V postavení čelem se začíná dvojitým zastavením na 
jedné straně. Jedním zdola a jedním z hora. Poté ruka co dělá Zastavení z hora přechází na 
druhou stranu do stejného Zastavení, ale mezi tím udělá za hlavou kolo. Druhá ruka také 
přechází na druhou stranu opět do spodního Zastavení, ale v přechodu udělá oblouk za zády. 
Z druhé strany je možno ze Zastavení opět zpět.
8)Poloviční šňůra - Je to zastavení před sebou, kde se zastaví v Motýlu pozpátku do poloviny 
délky kruhu(tedy ne hlavou Poi k sobě).
9)Křížení bez křížení - Je to způsob jak se dostat do pozice, kdy jsou ruce překřížené a to tak,
že při paralelním točení, nebo protichůdném se Poi nechají ve stejné rovině ve které se 
nacházejí(každá v jedné základní) a jen ruce a tělo se otočí.
10)Čtverec - Je to vytvoření čtverce pomocí posouvání Poi a využití techniky protipohybu v 
kombinaci se zastavením.
11)Dvojité   vertikální zastavení   - Začne se Vlnou a poté se obě Poi zastaví a to tak, že jsou 
téměř ve vertikální poloze. Poté se opět rozběhnou do opačné Vlny.
12)Pravoúhlé zastavení - Je to takové zastavení, kdy Poi společně tvoří pravý úhel. To 
znamená, že jeden konec se dotýká toho druhého v pravém úhlu.



13)Pull Thru - Představ si před sebou obdélník. Jeho horní dva rohy jsou na desáté a druhé 
hodině.
Čára mezi nimi je čára, přes kterou se má Poi přenést. Lze to tak, že na druhou hodinu se Poi 
dostane Zastavením a na desátou hodinu, zatáhnutím a zastavením. Zatáhnutí za Poi, jakoby 
rozpůlila kruh.

KYVADLO

Poi se rozpohybuje tak, že se kyvadlově pohybuje ze strany na stranu, společně v rytmu druhé 
Poi.

1)Kyvadla v Otočení za hlavou - V postavení čelem se zastavuje pravidelně v Nízkém 
Otočení ze strany ne stranu s tím že ruka vracející se na svou stranu jde za hlavou.

2)Kyvadlo v Motýlu za hlavou - V postavení čelem se ruce kříží ve předu a přecházejí za 
zády.
3)Lock-out Kyvadla v Otočení za hlavou - V postavení čelem se dělá  Zastavení pravidelně v 
Nízké Otočení ze strany ne stranu s tím že ruka vracející se na svou stranu jde za hlavou. 
Rozdíl je v tom, že ta ruka, která jde předem ještě než se opět zastaví udělá jedno kolo v 
postavení čelem. Technika Lock-out.
4)"Kyvadlení"   za zády   - Začne se v postavení čelem dvojitým Otočením kyvadlem. Potom z 
levé strany, jde levačka dole za zády kyvadlo a pravačka za hlavou na druhou stranu. Po 
zastavení pravačka dělá kyvadlo před sebou a levačka také, ale ruka je za zády na pravé 
straně. Po zastavení putují obě zpětně ven.
5)Kyvadlová Wall Vlna[4 +4*1/2] - Postavení čelem. Technika Cross-follow a nezávislé 
točení. Je podobná triku Navlékání na jehlu. Obě ruce dělají to stejné, ale asynchronně. A to 
dvě kyvadla a dvě kola. Technika nezávislé točení.
6)Kyvadlovy 6B TTN - Zaklad je BF TTN.  Zatim co jedna ruka de la plne kyvadlo, druha 
dela cast 6b TTN (ale za zady na druhe strane) pote se ruce vymeni.
1B BTB druhe strane + 3rdB 6B TTN + 2B vymena rukou krizenim + pendulum
nezavislou technikou
7)Kyvadlova Vlna Whell - 1B > 1B crossover > Pendulum nezavisle

Přechody v rodině

1)Kyvadlo(v postavení čelem) > Kyvadlo za hlavou > Kyvadlo

GILLIGAN



Jedna ruka zastaví společně s Poi a druhá se s Poi pohybuje. Pojmenované po O.J. 
Gilliganovi(UK).

1)Gilligan pirueta v Motýlu - V Motýlu jedna ruka zastaví přes druhou, pak ta druhá udělá 
kolo v piruetě za zády a zastaví přes ní .

2)Gillie ve Vlně - Vlna dopředu, na levé straně levačka zastaví, poté přechod z druhou na 
druhou stranu a Zastavení. Mezi tím druhá se na pravé straně rozpohybuje.

3)Gilligan za hlavou v Navlékání na jehlu - V postavení čelem. Navlékání na jehlu dopředu 
jedna ruka přes tu druhou zastaví a druhá ji obkrouží jako při 4B Navlékání na jehlu. 
Zastavení při posledním Beatu ruky v pohybu musí uhnout směrem k sobě(ramenu), aby 
mohla druhá ruka pokračovat v točení před sebou. Poté se může Zastavení přenést za zády do 
výchozího postavení a roztočit.

ZÁSEK, NAMOTÁNÍ & KOPNUTÍ

Zásek je zastavením Poi o nějakou část těla tak, aby se odrazil a roztočil naopak. Když se 
hlavou Poi odrazí je to zásek, poté změní rotaci. Zpětným pohybem je odmotání. Zések je 
prosté zaseknutí, zeklesnutí Poi a odmotání. Jednoduchý Zásek je jednou rukou, Dvojitý  
Zásek je oběma. Poloviční zásek je takový zásek, kdy Poi se alespoň jednou dokola namotá 
na ruku. Úplný zásek je několika násobné "namotání"až do situace, kdy se hlava Poi odrazí 
od těla a  odmotá.
Kopnutí, je v podstatě zásek o chodidlo.

1)Zásek o nohu za zády - Začátek je v postavení bokem v točení stejným i protichůdným 
směrem. Při otáčce co postaveni čelem se Poi zasekne za zády o holeň a tím se změní směr 
rotace.
2)Poutkový Zásek(Extra Zásek ve Vlně) - Začne se Vlna, na jedná straně se jedna ruka přiloží 
k druhé a Poi se nechají samovolně namotat. Přechod na druhou stranu by měl začít když jsou 
Poi ve vertikální poloze. Musí se jakoby zatáhnout zpět a pak přenést, ale načasování je různé 
podle počtu Beatů, je třeba to zkoušet.
3)Oko(Dvojitý protichůdný Zásek o biceps)- Protichůdný dvojitý zásek v postavení bokem.
4)Vortex(Spirálový Zásek, Úplný zásek o zápěstí) - Začne se Vlnou a při přechodu na druhou 
stranu se v postavení čelem nechají obě Poi zaseknout přes zápěstí(vždy té druhé ruky) a po 
záseku se rozmotají do opačné Vlny. Zde je důležité, jak začátek Poi do dvojitého Záseku 
vstoupí. Je tu třeba přehodit jednu Poi na tzv vnitřní stranu, aby se obě Poi zasekly 



rovnoměrně a ve stejný čas se zase rozmotaly.
5)Horizontální     dvojitý   Zásek o nohu   - Je to trošku o záda, ale celkem legrace. Dá se při tom i 
jedna noha zvedat a různě se otáčet a tak .
6)Horizontální   Zásek o pas   - Začne se Vývrtka a ruce se při přechodu dolů zapletou kolem 
těla jak to jen jde. Jedna ruka je za zády a druhá před sebou společně z tělem do tvaru 's'.
7)Zvonové záseky - Je to dvojitý Zásek o triceps za sebou zespoda o obě paže.
8)Dvojité kopnutí v Motýlu - Ve výskoku pří protichůdném točení se obě Poi, které směřují 
dolů nakopnou a vrátí se do Motýla, ale opačným směrem.
9)Hyperloop maxi plus - U Buzzsaw Hyperloopu se dá udělat uvnitř ještě kombinace Záseků 
o zápěstí.
10)Dvojitý zásek o krk - Dvojitý zásek o krk. Je i zpětná verze. Začíná se z Motýla pozpátku.
11)Dvojitý Zásek o zápěstí Buzzsaw - Dvojitý zásek o zápěstí v rovině Buzzsaw v postavení 
bokem.
12)Roller-  coaster   - Postaveni čelem, ale Poi dělají kolo v postavení čelem v kolmé rovině. 
Poi se zastaví, tak že se tělem dotýkají zápěstí. Hlavy po otáčení(proti sobě, nebo od sebe) 
prochází negativním Buzzsaw. Když se ruce dají vodorovně podél těla, vytvoří se dva záseky, 
se kterými se dále pohybuje.
13)Odrazný zásek o zem - Pokud jsou Poi dostatečně odolné a pohyb pružný, může se Poi po 
dotyku země odrazit zpět do pohybu.
14)Leg-leg bell wrap - Dvojtý zásek oza sebou o nohy.
15) Spiral wrap Vlna – Tesne po zaseknuti obou Poi, je mozne pretocit spiral wrap na 
druhou stranu a rozmotat ho. (thx Ivan)

Přechody v rodině

1)Dvojitý zásek o biceps > Dvojitý zásek o biceps(i Vlna i Motýl)

2)Vlna[biceps > biceps, 4as Split] Záseky(rovnou za sebou) dva biceps, dva triceps, na jedné 
ruce,
nebo přejít i na druhou, a nebo na závěr celé kolečko tam i zpět, nahoře i dole.

3)Zásek o nohu v horizontální Mexické Vlně + triceps Zásek  v Motýlu

4)Zásek o biceps v Motýlu > Větrný Mlýn

5)Zásek o triceps - nohu v Motýlu(zde je to na nejbližší nohu, u Motýla je to na opačnou, než 
je ruka)

a) Motýl > Zásek levou rukou  o pravou nohu > Zásek o triceps na pravé ruce > Zásek o 
triceps pravé ruky > Zásek o levou ruku.
b)Motýl pozpátku > Zásek levou rukou o pravou nohu > Zásek o pravou nohu.

6) Zásek v Motýlu o pas > Zásek ve Vlně o pas(přes zásek v postavení čelem)

7)Dvojitý Zásek o ruku v Mexické Vlně .Také rozhozeně.

8)Dvojitý zásek o ruku ve Vlně > Spirálový zásek ve Vlně

9)Motýl >Levá ruka předloktí Zásek(odmotaný) > pravá ruka předloktí Zásek(odmotaný) > 
Motýl Pozpátku.

10)Dvojitý úplný Zásek ve skřížené Vlně > Rozmotání v Buzzsaw Vlně



KONTAKTNÍ ZÁSEK

 Tyto triky využívají délky Poi tak, že mění střed kružnice tím, že dochází ke kontaktu z 
některou částí těla, která se na chvíli stává novým středem. Oproti zásekům, kde jde 
především o okamžitou změnu směru je Poi stále v pohybu. Naproti Izolacím, která také 
může být kontaktní, je rozdíl v tom, že Poi se na rozdíl od izolace v Kontaktním Záseku láme 
přes konkrétní bod a to maximálně do té polohy ve které se protnou cesty s opačným koncem.
Rozdíl mezi trikem Zkrácené Otočení a Kontaktním Zásekem, je takový, že při Zkrácené 
Otočení je středem kruhů ruka a je pod ramenem, kdežto u Kontaktního Záseku je středem 
místo na těle Poi, které je zaklesnuté pod ramenem.

1)Kontaktní zásek v Houpačce - U Beatu v postavení čelem se v Houpačce pozpátku, Poi 
hodí pod ramenem, nebo v Houpačce přes ruku podobně, jako Zkrácené Otočení a vyhodí se 
zpátky za záda, to samé dělá i druhá ruka na střídačku, nebo oba zároveň.
2)Dvojitý Kontaktní zásek o zápěstí v Motýlu - Začíná se v postavení čelem a se zpětným 
Motýlem. Napřed jedna ruka a poté druhá udělá Kontaktní Zásek přes zápěstí s tím že z mění 
směr rotace Poi. Zakončení je Motýl po předu.
3)Přehazované Navlékání na jehlu v Motýlu - Výchozí postavení je čelem. Výchozí trik 
Navlékání na jehlu po předu. Kontaktní Zásek se udělá tak, že ta Poi která se přes ruku se 
zasekne kousek před ramenem a pokračuje dovnitř. To je první Beat. V tom momentě, aby se 
mohla rozmotat, se ruka vytočí dozadu(případně i s otáčkou nohou) a Poi se na druhý Beat 
odsekne.
4)Kontaktní Zásek o holeň - Je to Kontaktní Zásek o holeň. Při otáčce z postavení bokem do 
postavení čelem se Poi zaklesne mezi koleno a chodidlo a při otáčce se odmotá.



KONTAKT

Stejně jako u Kontaktních Záseků dochází ke kontaktu některé části Poi a těla, ale oproti nim, 
je Poi v kontaktu celá. To znamená že kolem kontaktního místa se otáčí sama a žádná další 
část Poi se nikde nedrží, nebo nedotýká.
Je třeba mít Poi dobře vyvážené. Záleží na poměru hlavy a poutka Poi, kde bude "kontaktní 
místo". Poměr 2:3 poutko ku hlavě je optimální pro snadné použití.

1)Kontaktování Motýla(Dvojitý Propellor)- Jedna ruka udělá zásek o druhou ruku v půli těla 
Poi. Jakmile se otočí kolem ruky následuje kontakt kdy ruka co zasekla Poi, ji při záseku 
pustí a jakmile se přetočí přes ruku chytí ji kontaktem přes šňůru(mezi Poi a rukou, kde je 
zásek), tak, že se rukou zahákne do šňůry a ta se kolem ní otočí, než ji opět zachytí.

IZOLACE

Základní izolace je kruh tvořený hlavou Poi a rukou současně. IZolace mění střed kruhů. 
Střed je ideálně imaginárně v polovině Poi. Izolace vypadá, jako něco na způsob šlapání na 
kole. Plná izolace je, když konec Poi téměř stojí na místě v pevném bodě a ruka obíhá kolem 
po kružnici.

Čas Izolace je Alternovaný. Čím delší jsou Poi, tím je Izolace pomalejší a naopak. Jelikož 
střed kruhu Izolace je střed Poi, je kruh poloviční oproti tomu, který vytváří celá Poi. Izolovat 
se dá téměř vše.

Pokud je Izolace kontaktní, rozdíl oproti Kontaktnímu Záseku je vysvětlen o kapitolu výše. Je 
dobré si uvědomit, že Izolace je možné chápat dvěma způsoby podle toho, která ruka Izolaci 
"vede", tedy buď Izolaci ovládá ruka, která Poi drží, nebo je to spíše hlava Poi, která vede 
ruku. Speciální Izolací je Had., který je popsán níže, jako samostatný trik.

Izolace

1)Izolované Otočení - Otočení, ale i izolovaně. Otáčky, jsou tím důležitým momentem.

2)Izolovaná Figura osm - Je to překřížení ruku a točení izolovaně.

3)Izolovaná Vlna - Je to kombinace Izolovaného Buzzsaw a Izolované Figury osm, s tím, že 



se ruce při překřížení s střídají(o to, která bude nahoře).

4)Vertikální kráječ cibule - Izolace oběma rukama uvnitř rukou. Začne se z Buzzsaw Vlna 
nebo se dá dovnitř naběhnout i z venku. Pokud je uvnitř pouze jedna otáčka je to Buzzsaw 
Reel.

5)Izolovaná fontána ve Vlně - Postup je stejný jako u fontány z Buzzsaw Vlny, naučit se 
přechod ze strany na stranu spodem i vrchem, ale tentokrát v izolaci a to v postavení čelem. 
Přechod z jedné strany na druhou by měl být co nejkratší, v tomto případě je to 
1/2B(neizolované) kolo.

6)Izolovaná Nízká Vlna - Izolovaná Nízká Vlna.

7)Izolovaný Motýl - Na stejném principu jako Vlna, ale protichůdně.

8)Had - Je to izolace kde středem kruhů je loket. Velice náročný trik a je dobré ho předem 
vyzkoušet z kuželkou. Jsou to jedna, nebo dvě izolace v postavení čelem a zakončovací kruh, 
kdy výchozí poloha je z nataženou rukou a Poi ve vodorovné poloze. Závěrečný kruh je s Poi 
za zády. Také možno pozpátku, ale to je daleko náročnější. Pokud je izolace jen jedna 
výchozí pozice s vodorovnou Poi je v přední čelní základní rovině. Izolace je také vepředu. Je 
to tzv. poloviční had. Pokud jsou Izolace dvě, je základní poloha vodorovné Poi za zády. Poté 
proběhne první izolace vepředu a druhá za ní, jako u polovičního hada. Nazývá se úplný had. 
Název dostal tento trik podle specifického držení patky kuželky. Vychází ze stejnojmenného 
triku. Pokud jsou Hadi dvojití, to znamená v obou rukou zároveň, jsou dvě varianty podle 
směru, buď Motýl a nebo Vlna.
9)Buzzsaw Invertovaná Izolace ve Vlně - Symetrický trik v postavení bokem. Se zkrácenými 
Poi na Buzzsaw Vlnu, pokračuje levačka(z levé strany), jako do 4B Vlny za zápěstí, ale 
dovnitř rukou, kde se protočí z pravačkou izolovaně a s první levou vylétnou na pravé straně. 
Bez jakéhokoli záseku. 
10)Dvojitý Motýlí Had - Je to Had oběma rukama. Velice dobře vypadá otáčka.
11)Barelové rolování - Poloha je v Buzzsaw. Ruce i Poi jsou v invertovaných rovinách, ve 
kterých se ve tvaru izolace otáčejí.
12)Hadí Vlna - Je to dvojitý had ve triku Vlna. Kombinuje se zde Had dopředu a pozpátku v 
otáčce.
13)Izolovaný výtah - Vychází se z Vlny. Na střídačku  jedna ruka používá část triku Větrný 
Mlýn a druhá Nízké Vlny.
14)Kontaktní izolace - Izolace se dá použít ve spojení z kontaktem a to tak, že střed izolace se 
dotýká některé části těla, například ruky, lokte a jiných.
15)Had u boku - Pokud vyjdeme z Waistwrapu a principu hada, je tento akorát o boku.

Přechody v rodině

1)Izolovaný rozhozený Motýl(v postavení čelem) > Dva kruhy za zády izolované(jeden za 
hlavou a druhy pod rukou)

HYPERLOOP

Jde o změnu středu obou kružnic Poi pomocí smyčky. Smyčka vznikne zaklesnutím těl Poi do 
sebe. Dvě základní polohy smyčky jsou bokem na jedné ze stran, nebo uvnitř rukou v 



Buzzsaw . Smyčky se tvoří nejčastěji z Vlny a Motýla.

Smyčka na straně se dělá tak, že se na straně ruce trochu roztáhnou a ruka, která je na své 
straně, kde se Hyperloop tvoří zasekává druhou Poi ze shora a vytváří menší kolo se středem 
ve smyčce.

Jelikož se nedá smyčka do nekonečna udržovat můžeme využít možnosti se smyčkou 
pohybovat. Aby se smyčka rozmotala je třeba ji přehodit(přenést) na druhou stranu, kde se 
Poi "odsmyčkuje".

V prvním případě při "zaloopování" na levé straně jsou ruce kousek od sebe. Také se dá 
přehodit do Buzzsaw rukou a vznikne smyčka uvnitř.

Hyperloop

Smyčka uvnitř rukou vznikne tak, že při přechodu na pravou stranu pravá ruka zasekává 
levou(a naopak). Poi a jde "první dovnitř", zde udělá 1/2B1 a přehozením na levou stranu 
vrchem se "rozsmyčkuje", tedy jde "první ven". Nejjednodušší varianta přechodu z 
Hyperloopem v Buzzsaw. Smyčka uvnitř rukou lze udržovat libovolně dlouho.

Při přenášení smyčky zůstávají ruce v ideálním případě ve stejné výškové hladině. Je možné 
si přechody ulehčit a to tak, že ta ruka, která zasekává a je vedoucí je při přechodu na druhou 
stranu výše než druhá a "vede smyčku".Uvnitř rukou je třeba udržovat smyčku na sudé počty 
Beatů(2, 4,..), protože potom ji můžeme přenesením smyčky na druhou stranu, ve směru 
Hyperloopu, rozpojit.

Když ruce při záseku vodorovně nazývá se trik Hyperloop, pokud svisle nazývá se trik 
Airwrap. Ty se smyčkou uvnitř Buzzsaw se také říká Orbital.

Uvádí se, že Hyperloopy jsou pouze ve vertikální rovině, nenaklánějí se a pohybují se 
společně se středem, kdežto Airwrapy, mají pohyblivá ramena za smyčkou, do tvaru velkého 
"V", proto se jim také říká kónické, díky jejich tvaru. Smyčka se nazývá Nexus, Orbit, nebo 
také Tangle. Hyperloopy také existují v horizontálních rovinách a jsou zrcadlem těm 
vertikálním s tím, že v horizontální rovině Buzzsaw a invertované rovině jsou některé 
varianty navíc.

1)Hyperloop ve Vlně - Podobné jako Dvou-kruh, ale ruce se neroztáhnou úplně a Poi se do 
sebe zaklesnou a udělají malý kruh na několik Beatů(2, 3, 4,..).Pro přechod na druhou stranu 
se musí smyčka převrátit a smyčka se na stejný počet Beatů rozmotá. Poi se zasmyčkují na 
jedné ze stran tak, že na levé straně je tělo  levé Poi nad pravým a naopak.
2)Hyperloop v Buzzsaw Vlně - Podobné triku Buzzsaw Vlna, ale dojde k zaklesnutí z boku 
dovnitř, proběhne pár otáček a po přecházení z vnitřku na stranu se smyčka "odsmyčkuje". 
Smyčka se nahodí zvenku dovnitř a z vnitřku přetočí ven.

3)Hyperloop ve Vývrtce - V dolní části Vývrtky se Poi do sebe "zaloopují", udělají pár Beatů
(obvykle 4) a potom se to celé musí přehodit nad sebe(dolů) a "rozsmyčkovat". Jednoduší je 
jít od z hora dolů a to tak, že se při přechodu ve Vývrtce v horní části zastaví a Poi se nechají 

1 Reel respektive nejdříve udělá Sweep a potom kolo na druhé straně, pak jde zpět.



zasmyčkovat. Jsou možné dvě varianty Buzzsaw.
4)Hyperloop v Motýlu -Hyperloop v postavení čelem, kde smyčka vzniká přehozením 
smyčky z Buzzsaw Hyperloop v Motýlu ven, ta jde udržovat do nekonečna a pokud se 
přehodí zpátky do Buzzsaw, ale na opačné straně. Smyčka se rozmotá a Hyperloop v Motýlu 
skončí v Buzzsaw.
5)Hyperloop ve skřížení v Motýlu - V postavení čelem se začne Motýlem a ta ruka co je pod 
spodem úmyslně překříží Poi i ruce aby byli křížem. Jde tam zůstat nebo se vrátit do Motýla, 
i s Motýl pozpátku, v postavení bokem i čelem.
6)Hyperloop v Buzzsaw Vývrtce - Stejně jako u Vlny, ale na plocho.
7)Hyperloop v  Buzzsaw Motýlu - Začne se v postavení bokem pravidelně a protichůdně. 
Protichůdné točení se přenese do roviny uvnitř rukou(Buzzsaw), ale nesmějí se minout, ale 
"zaloopovat". Uprostřed se Poi překříží. Jak se "loopnou" a jdou ze shora dolů musí se to celé 
přetočit minimálně jedním(jde i pozastavit) vloženým Beatem v postavení čelem na druhou 
stranu otáčkou o 180° a zpátky dovnitř do roviny uvnitř rukou, kde zespoda "odloopují" do 
Buzzsaw Motýla a ven do Motýla. Jde i několikanásobně.
8)Hyperloop v Horizontální mexické Vlně - Princip je dole, nebo nahoře Motýlka 
zasmyčkovat přehozením jedné Poi přes druhou na jinou dráhu mimo základní křížení.
9)Přenesení   Hyperloopu   ve Vlně  [Skřížení] - Hyperloop ve Vlně se "zaloopuje" se skříženýma 
rukama(na levé straně pravá přes) přetočí se do normální polohy a přetáhne na druhou stranu.
10)Fontána   s Hyperloopem ve Vlně   - Hyperloop se nadhodí do smyčky směrem nahoru, 
přejde dozadu do Hyperloopu pozpátku a zase jako u Buzzsaw fontány nazpátek.
11)Kolotoč s   Hyperloopem   ve Vlně   - V postavení čelem lze při přesné poloze Poi dosáhnout 
vnějšího zasmyčkování a následně vnitřní odseknutí bez jediné otáčky. Dojde k přetočení 
vnější smyčky dovnitř a rozmotání.
12)Negativní bouře - Je to horizontální Hyperloop nad hlavou, kde ruce jsou spojené u sebe a 
Hyperloop projde nad hlavou a mezi rukama, jako uvnitř rukou(Buzzsaw).
13)"Hyperlace" - Postavení bokem. Hyperloop ve Vlně se "zaloopuje" na jedné straně a 
cestou na druhou přes Buzzsaw rovinu se převrátí ruce v pohybu podobném Izolaci.
14)Negativní cesta kolem hlavy - V postaveni čelem se namotaný
Hyperloop provede v negativním Buzzsaw kolem dokola halvy v kruhu.
15)Přesměrování středu - Hyperloop ve Vlně se středem u hlav Poi. Poi se zamotají, 
zastaví(ve vzduchu) a rozmotají na opačnou stranu.
16)Hyperloop v překříženém Buzzsaw - Je to Hyperloop v postavení čelem v rovině 
Buzzsaw. Vznikne otočením rukou v triku Buzzsaw Hyperloop.
17)Švihadlo - Přeskočení Hyperloopu, jako se švihadlem.
18)Hyperloop Anti-spin - Je to pravotočivý klasický Hyperloop, ale ruce se protáčí na druhou 
stranu, proti směru Hyperloopu.
19)BTB Hyperloop piruette – Piruata s loopem za zady.
20)Pete's loop, Buzzolation[11] – Mixování beat za beatem obě varianty buzzsaw v 
hyperloopu. Pohybem podobnym vazeni. V podstate se loop ani nezvetsi(!) ani nerozpoji, jen 
se roztaci.

Přechody v rodině

1)Hyperloopy ve Vlně - Možnosti jsou 
a) Ven(2b)-dovnitř(2b)-ven(2b)-dovnitř(2b)-ven(4b, na opačné straně) 
b)Dovnitř(2b)-ven(2b)-dovnitř(2b)-ven(4b, na opačné straně).
c)Vracená otáčka(bokem - v postavení čelem - bokem(spíše přetočené) a zpátky, nebo celá 
o 180 z b)

2)Hyperloopy ve Vývrtce - Možnosti jsou
a) Nahoře(2b)-Buzzsaw(2b)-dole(2b), dvě varianty podle volby ze dvou Buzzsaw.
b) (2*a) přímo za sebou bez Beatů navíc.
c) Nahoře(2b)-Buzzsaw(2b)-Buzzsaw(2b, druhá varianta) -Dole(2b)



d) Otevřený knot - Jako c), ale při posledním za zády se ruce roztáhnou a zvýrazní se uzel 
celkem na 4B.
e) Reverzní c), jede se ze zdola a jde i knot

3)Buzzsaw Hyperloop v Motýlu 2x(nebo jednou i vícekrát) > Hyperloop v Motýlu 2x > 
Buzzsaw Hyperloop v Motýlu 2x(nebo jednou i vícekrát).

VELKÝ & MALÝ KRUH

Tyto triky využívají toho, že existují dva základní typy kruhů. Základní malé, kde středem 
kruhů je ruka a velké, kde středem je rameno. Triky níže využívají právě přechodů mezi 
zmíněnými kruhy. Všechny tyto triky používají nezávislé točení.

1)Velký & Malý kruh ve Vlně - Začne se Vlnou, jedna strana se dokončí celá(levá), ale na 
druhé straně(pravé) udělá jedna ruka(levá) malé kolo a druhá ruka(pravá) kolo velké a vrátí 
se zpět do Vlny. Možno na obou stranách. Postavení bokem.
2)Velký & Malý kruh v Motýlu - Začne se Motýl pozpátku Když jde levá ruka(klidně i ta 
druhá) ze shora dolů mine tu druhou, která točí malé kolo stále dál a začne dělat velké jako 
při velkém Motýlu a po oběhnutí se vrátí zpátky k té druhé, nebo ta hezčí varianta, že skočí 
do druhé části 6B Navlékání na jehlu a pak se dá buď pokračovat v postavení čelem, nebo 
otočit do normálního Motýla.

3)Velký & Malý kruh ve Vlně za zády - Začne se Vlna za zády. Princip je úplně stejný jako 
předchozí trik. Postavení bokem.
4)Velký & Malý kruh v Houpačce - Začne se Houpačkou, ta ruka co dokončí Beat za zády 
neudělá jako obvykle malé kolo před sebou, ale velké jako při velkém Motýlu, poté to samé 
udělá i ruka druhá. Postavení čelem. Také může ta ruka co dělá malé kolo za zády udělat kruh 
zpoza zad z druhé strany vepředu, varianta za zády.

5)Velký & Malý kruh ve   Větrném   Mlýnu   - Ve Větrném Mlýnu v postavení čelem(i v 
postavení bokem) se jednou rukou udělá velké kolo a mezitím ta druhá udělá nad hlavou dvě 
otočky.

6)Velký & Malý kruh v SA Vlně [2:2] - V postavení čelem, případně i bokem, je to taková 
kombinace, kdy jedna ruka krouží kolem ramene té druhé, která je natažená a dělá velká kola. 
Rozdíl oproti SA Vlně je ten, že obě ruce nedělají klasická kola, ale nezávisle jedna ruka ty 
největší a druhá klasická.
7)Přímka v Otočení[0:1] - Jedna ruka dělá velké kolo a ta druhá je u jejího ramene a dělá 
menší, zároveň jsou obě v přímce. Do tohoto triku se dá přejít z triku SA Vlna. Postavení 
čelem.
8)Nezávislá Vývrtka[1:1] - Jedna ruka se točí v rovině Při zemi stále nad hlavou a druhá, 
ruka je natažená, se točí v Horizontální rovině. Je možné i měnit směry, například Zásekem.



POD NOHAMA

Nejdůležitější je se naučit jednoduchou otáčku s Poi pod nohou, je třeba si uvědomit že 
jednou cestou  Poi mezi nohy vletí, udělá kolo a stejnou vyletí zpět. Přitom při otáčce v letí 
prvním směrem, většinou z postavení bokem.

Během otáčky udělá  Poi  jedno kolo, buď za zády, nebo před sebou, podle toho odkud 
vletěla pod nohy. Po otočce zase vyletí druhým směrem zpět do postavení čelem. Pokud jde 
Poi  mezi nohy zepředu dělá oblouk za zády a pokud zpoza zad dělá oblouk před sebou. 
Některé triky si vynucují na začátku, nebo na konci konkrétní postavení, jinak je vždy reálné 
i to druhé. Triky pod nohama nelze dělat staticky a potřebují otočení, nebo 
posunutí(překročení, "překrokování").

Základní přechody u triků pod nohama jsou:

a)Pod nohama + 1B > Pod nohama - To znamená, že jednou rukou jde první Beat pod nohy, 
druhá ruka udělá kruh z libovolné rodiny a techniky jinde a opět druhá ruka udělá třetí Beat 
pod nohama a stále dokola.

b)Za zády > Pod nohama - Ruce za sebou Beat po Beatu dělají kruhy pod nohama.

c)Pod nohama za sebou - První Beat je pod nohou jedna na druhý Beat druhá.

d)Dvojitě Pod nohama - Obě Poi jdou naráz pod nohy.

Beaty lze vkládat libovolně za sebou s čímkoli mezi tím. Také je lze kombinovat 
bezprostředně za sebou a to libovolnou rukou a směrem. Maximálně lze zapojit obě ruce 
naráz.

1)Otočení Pod nohama - z triku Otočení je možná varianta jednou Poi pod nohy. Je třeba 
správně načasovat a uvolnit prostor. Jak ze předu, tak vzadu v libovolném postavení.
2)Otočení   Pod nohama za sebou   - Přechod z postavení čelem, kde se jedna Poi dá mezi nohy 
zezadu, pak hned otáčka o 180° a znova jednu Poi Pod nohama, ale zepředu za záda. S tím, že 
zde není pauza kde nejde alespoň jedna Poi v každém Beatu pod nohy.
3)Lov na měsíc pod nohama - z Otočení se jde oběma z postavení čelem pod nohy udělá se 
oblouk a vyjede se ven. Je možné s rukama u sebe i varianta za zády zpoza zad oblouk před 
sebou.

Stejný trik na stejném principu lze opakovat za zády.

4)Vlna s jednou Poi pod nohama - Při Vlně lze jednou Poi jít pod nohu a udělat jedno kolo, 
zatímco druhá ruka dělá oblouk na volné straně. Poté Poi z pod nohy vyjede a ruka se vrátí na 
svou stranu. Postavení je bokem i čelem. Je i varianta za zády, kdy Poi jde zezadu mezi nohy. 
Na variantu za zády je nejlepší otáčka.
5)Nízká Vlna pod nohama - Po zvládnutí Vlny s jedním kolem pod nohou oběma způsoby je 
možné při postavení čelem střídat levou rukou kruh před sebou a pravou zezadu pod nohou 
udělat vpředu další kruh a naopak. Prostě každou rukou střídat obě varianty jedné Poi  Pod 
nohama. Nebo i samotná otáčka kdy je vždy pod nohama aspoň jedna Poi a pravidelně se 
střídají. Střídat je možné, jak ruce, tak strany odkud Poi vletí. 



6)Vlna pod   dvojitě   nohama   - Postavení je bokem nebo čelem. Z jedné strany Vlny(roviny) se 
jde rovnou pod nohu oběma Poi a udělají se dva Beaty a Poi vyletí po otáčce zpátky do Vlny. 
Jde bez otočky posunutím to se jedná o postavení čelem. Noha potom musí poté co oba vletí 
přenést(překročit) a uvolnit prostor, aby mohli obě Poi vyletět.
7)Křížení ve Vlně   dvojitě   Pod nohama   - Lze se zkřížit ruce v postavení bokem pod nohou, a 
udělat po obou stranách oblouk.
8)Vývrtka   dvojitě   Pod nohama   - Při Vývrtce se využije zvedání obou nohou. Pokud jde Poi 
ze předu vpravo, zvedá se nejprve levá a potom pravá, pokud jde vzadu(za zády) je to stejné. 
Při správném načasovaní a zkombinování těchto dvou variant, může celá Vývrtka projít pod 
nohama.
- Při Vývrtce se postupně spojí ruce k sobě. Po dokončení horního Beatu se zároveň s 
otáčením(doprava) zvedne(pravá)jedna noha a Poi se nechají napřed podjet, poté se pravá 
noha postaví, ale to už se musí zvedat ta druhá(levá), aby Poi mohli vyjet a otáčka se 
dokončí. Poté se Poi opět mohou roztočit do Vývrtky. 

9)Houpačka pod nohama - Z protichůdného točení v postavení bokem se ta Poi co jde 
dopředu dá pod nohu a druhý udělá Beat na druhé straně. Postavení bokem, nebo čelem(lépe 
v otáčce). Je možnost vejít mezi nohy vzadu. Pak z protichůdného točení se Poi, která jde 
nazpět dá vzadu pod nohu a v otočce udělá oblouk před sebou a vyletí zpět ven. V postavení 
čelem je princip stejný jen se neudělá místo Poi,

která má vyletět otočením, ale "překrokováním".

10)Houpačka Pod nohama za sebou - Protichůdné točení v postavení bokem, ta Poi co jde do 
předu se dá pod nohu a začne otočka, když vylétává, hned se dá pod nohu ta druhá a udělá se 
další otočka. Dá se opakovat dokola. V postavení čelem je princip stejný jen se neudělá místo 
Poi, která má vyletět otočením, ale "překrokováním".

11)Motýl   dvojitě   pod nohama   - Začne se v postavení čelem Motýl(nebo Motýl za zády) a obě 
Poi se v rozkročení strčí pod nohy a udělají Motýl vzadu(ve předu).

12)Křížení v Motýlu   dvojitě   pod nohama   - Z rozhozeného točení se udělá Cross-over, ale pod 
jednou nohou. Oblouk po obou stranách současně, ale jsou v protisměru. Postavení bokem.

13)Křížení ve Vlně pod nohama - Ruka jde pod nohy, ale ze zkřížené polohy. Je možné to 
stejné i za zády.
14)Buzzsaw  ve Vlně v pokleku - Je to Buzzsaw v pokleku pod jednou nohou. Poklekne se 
jednou nohou, ta Poi co je na straně klečící nohy se přiblíží, ke kolenu a druhá ruka proběhne 
prostorem pod neklečící nohou na druhou stranu a točí skrze nohu na druhé straně společně z 
volnou rukou kola. Protože je to v pokleku, je nutné si zkrátit Poi, jako na Buzzsaw.
15)Květina Pod nohama - Jak název napovídá, jedna ruka je Pod nohama a druhá používá 
prostor za hlavou, jako např. Větrný Mlýn.

Přechody v rodině

1 Motýl za zády Pod nohama > Motýl za zády Pod nohama

2)V postavení čelem Otočení za zády pravá ruka Pod nohama > Otočení > Otočení za zády 
levá ruka Pod nohama

3)Vlna za zády a pod nohama



VYHOZENÍ

Jedna, nebo obě Poi se vyhazují, většinou z postavení bokem, s otáčkou i bez. Dochází(ne 
vždy) ke změně točení oběma Poi stejným směrem do protichůdého a naopak. Vyhazovat Poi 
lze v libovolném čase. Stojí za to si vyzkoušet, jak  se změní směry Poi pokud se vzhodí jen 
jedna, nebo obě, naráz i za sebou. K vyhazování se váží techniky Release, Toss a Tapback.

1)Release v Otočení - točí se zpětné Otočení, jedna Poi se před sebou vyhodí a chytí se do 
rozhozeného točení.
2)Dvojitý Release v Otočení -Postavení bokem. Otočení pozpátku. Začne se zpětné Otočení, 
obě Poi se současně vyhodí, udělají otočky(jednu a víc) a znovu se chytí a roztočí se Otočení 
dopředu. Postavení bokem.
Otočení dopředu. Začne se Otočení dopředu. Lokty jdou od sebe a obě Poi se současně 
prohodí pod rameny, zezadu dopředu udělají několik oblouků(jeden a více) a chytí se před 
sebou do Otočení.
3)Dvojitý Toss 180° v Otočení - točí se zpětné Otočení, oběma Poi se vyhodí, tělo se otočí o 
180°a chytí se do Otočení, ale na druhé straně, než se začalo.
4)Vyhazování ve Vlně - stejné jako vyhazování v Otočení, ale vše se děje rozházeně(na 
střídačku).
5)Release v Motýlu - Z protisměrného točení se Poi co jde na zpět vyhodí, po chycení 
Otočení.
6)Dvojitý Release v Motýlu[v postavení bokem] - Ta Poi co jde na zpět se vyhodí před sebou 
a ten druhý pod ramenem dopředu, vznikne zpátky Motýl.

7)Release v Motýlu za zády - V postavení bokem, nebo čelem se vyhodí jedna Poi za zády 
směrem dopředu a vznikne paralelní točení.
8)Tossy B-B Navlékání na jehlu - Začne se zpětným Motýlem a poté Navlékání na jehlu v 
postavení čelem. Po správném načasování lze Poi postupně za sebou vyhazovat a následně 
chytat. Stále v postavení čelem. Lze opakovat bez přerušení.
9)Albatros(Dvojitý Toss v Motýlu) - V postavení čelem se obě Poi z Motýla vyhodí a zpětně 
se chytí do Motýla.
10)Sprcha - Je to kontinuální vyhazování Poi do kruhu, obdobně jako stejně pojmenovaný 
trik s míčky.
V postavení bokem, se ve Vlně jedna Poi vyhodí a to tak aby přeletěla z jedné strany na 
druhou. Mezitím si ruce vymění zbývající Poi a vše se opakuje stále dokola.

CHYTÁNÍ

Je to takový způsob točení, kdy se zachytí některá část Poi. Kromě chycení za poutka, což je 
výchozí způsob držení. Je možné také zachytávat tělo Poi, nebo samotný konec. Chytání je 
také závěrem vyhození.



1)Prodloužení - Při Vlně, nebo Motýlku se zachytí jeden konec Poi a druhým se opíše jeden 
kruh a více . Poté se může chycený konec opět roztočit do libovolného směru, to znamená 
zpět do Motýlka,
nebo Vlny v libovolném čase.
2)Dvojité prodloužení v Motýlu - V základním triku Motýl, je možné v postavení čelem 
zachytit obě  hlavy Poi a poté roztočit zpět Motýl a to jak, dopředu tak pozpátku, nebo Vlnu. 
Chycení a roztočení je možné v libovolném čase.
3)Vlna Z ruky do ruky[0:2] - Základní postavení je bokem. Na pravé straně se pravou rukou 
udělá 1/2B(Poi je nahoře) a levá ruka předá druhá Poi do pravé(musí se podchytit poutko), 
poté pravá ruka dokončí z oběma Beat a levá ruka si vezme Poi zpátky, na levé straně a 
naopak. Postavení bokem.
4)Hodiny - Jedna Poi se točí před sebou a druhá napodobuje ručičky hodin.

5)Falešný Hyperloop - Je to dvojité chycení ve Vlně, středů Poi oběma rukama za účelem 
vytvoření dojmu Hyperloopu.

Přechody v rodině

1)Dvojité prodloužení v Motýlu > prodloužení levou rukou > prodloužení pravou rukou > 
Vlna 

2)Dvojitý Motýl, Vlna chycení - Poi se za chodu zachytí a opět podle uvážení roztočí.

V JEDNÉ RUCE

Obě Poi jsou v jedné ruce. Je možné točit s Poi v jedné ruce paralelně, alternovaně Motýly i 
rozhozeně.



V jedné ruce

1)Vlna v jedné ruce - Točí se normální Vlna a jedna Poi se dá do druhé ruky a točí se [2:2] 
Vlna v jedné ruce.

2)Motýl v jedné ruce - Točí se Motýl doředu. Jedna Poi se dá do druhé ruky a točí se Motýl v 
jedné.

3)Vývrtka v jedné ruce - Při Vývrtce se jedna Poi dá do druhé ruky a točí se [2:2] Vývrtka., 
ale v jedné ruce.

4)Horizontální španělská růže v jedné ruce v Otočení - Je to Otočení v jedné ruce v 
předklonu nad zády.

5)Skrz Motýla v jedné ruce - pokud všechno dobře načasuje, tak se dá Motýlem v jedné ruce 
proskočit a mít ho za zády.
6)Pinwheel - Začne se Vlnou v pravé ruce. Dojde k předání do levé ruky ta dokončí Beat, ale 
za zády a pravá si oba vyzvedne, udělá další 1/2B a levá si bere Poi(v otáčce).
7)Teleport(Vlna za zády v jedné ruce) -V horizontální mexické Vlně se ve spodní části Poi 
prohodí ruce se oddělí jdou za záda a Poi se opět prohodí, vepředu se opět prohodí a zas za 
záda a tak se postupuje odspoda nahoru i dolu.

Přechody v rodině

1)Proskočení Motýlem v jedné ruce - Jde o to z Motýlem v jedné ruce a před sebou ve 
správném momentu(když jde Motýl z hora dolu) ho přeskočit a skončit za zády.

AKROBACIE

Akrobacie je takový způsob točení Poi, který používá akrobatické prvky.

1)Hvězda - S oběma Poi v jedné ruce se udělá hvězda na jedné ruce a druhá udělá Beat z 
oběma Poi před sebou.
2)Kotoul bez rukou v Buzzsaw Vlně - Je to kotoul z Vlnou v Buzzsaw rovině tak, že se ruce 
nedotýkají země.
3)Start přemetem - Poi se položí vodorovně vedle sebe ve vzdálenosti rukou. Poté se odstoupí 
na dostatečnou vzdálenost, aby se potom mohl na několik nákroků udělat přemet tak, že se 
obě Poi zachytí a po dopadu, když vytvoří několik kol se skončí v postavení bokem s 
paralelním točením.

4)Ariel hvězda - Je hvězda bez dotyku rukou země.



JEDI

Jsou to takové triky a rodiny, které byli průlomové v životě Poi. Dále hypotetické triky a 
experimentální teorie.
Ty jediné, které nejsou logické. Definované jako věc, které nikdo skutečně plně rozumí a jsou 
koncepty, které jsou skutečně, skutečně těžké. Lidé se nepřiklánějí k tomu zůstat u nich více 
jak rok, nebo dva protože, čím více lidí se je učí tím více se stávají snadněji vzdálené k 
pochopení(někdo říká celkové uvědomění), protože čím více se blížíme porozumění, naučíme 
se jak je učit, chceme je vidět sami a na videích, raději než jen v našich hlavách.
Část důvodu, že existují je, že není kompletně jasné kam se teď jejich koncepty budou ubírat, 
když jsou konečně, objeveny. Tedy nějaká existence, jako držení skupiny, které plně 
nerozumíme a nemáme pevně zažitou.
Časem se stane hlavním proudem, nikdo si nebude myslet nikdy více, že jsou Jedi. 
Izolace(Hyperloopy), technika práce s váhou Poi, Buzzsaw Izolace, byli jedny z prvních 
známých jako iluze.

-Figura osm
-Vlna za zády
-Anti-spin
-Invertovaná Izolace
-Čtvrtinový čas
- Barelové rolování
-Hyperloop



.::KOMBINOVANÉ PŘECHODY::.

Přechody mezi základními rodinami. Jednotlivé triky je třeba znát, nebo si je vyhledat v 
rodinách.

1)Zásek & Hyperloopu
-Hyperloop ve Vlně >Dvojitý Zásek o biceps(zápěstí, spirálový) v Hyperloopu ve Vlně. 
Postavení čelem.
-Hyperloop v horizontální Vývrtce(dole) > Dvojitý Zásek o předloktí v Hyperloopu > 
Protichůdný směr.
 -Dvojitý Zásek o zápěstí v  Buzzsaw Hyperloopu
 -Zásek o zápěstí  v Hyperloopu v Motýlu - V postavení čelem se udělá Hyperloop v Motýlu a 
ještě se zaseknou obě hlavy Poi o zápěstí .
-Odmotání v Hyperloopu ve Vlně(Dvojitý Zásek o zápěstí) - Větve smyčky se na straně 
zaseknou o zápěstí a jede nazpět.
-Roller-coaster Hyperloop - Je to kombinace triku Roller-coaster s Hyperloopem. Vytvoří se 
tak zajímavý obrazec. Tvaru (X nad V)
2)Izolace & Zásek
3)Kontaktní Zásek & Zásek
- Zásek ve Zkráceném Otočení - V postavení čelem se začne stejně jako Zkrácené Otočení ale 
Poi se nechají ještě jednou protočit a v otáčce se rozmotají. Není to zásek, jelikož Poi vytvoří 
pouze smyčku kolem paže.
4)Hypeloop & V jedné ruce
-Poi na Poi Airwrap Suicide - Hyperloop ve Vlně, jedno poutko se pustí a "zaloopované" Poi 
se nechá protočit a volné poutko se zase chytí.
-Negativní Hyperloop - Horizontální Hyperloop v jedné ruce pod nohama.
-Hypercap - Je to Horizontální Hyperloop v jedné ruce nad hlavou.
5)Pod nohama & V jedné ruce
- Motýl Pod nohama  v jedné ruce
6)Zásek & Jedné ruce
-Poutkový Zásek ve Vlně v jedné ruce - Jako Poutkový Zásek ve Vlně, ale v jedné ruce.
7)Kontaktní Zásek & Jedné ruce
- Kontaktní Zásek  v Motýlu v jedné ruce - Motýl v jedné ruce > chycení Poi v prostředku 
volnou rukou > Vlna
8)Hyperloop,Zasek & Chycení
- Blue laso(dvojité chycení zakončené Airwrapem) - Základní trik je Vlna v postavení čelem. 
První chycení se udělá tak, že na jedné straně ta ruka co je pod tou druhou se jí zasekne za 
zápěstí a tou samou rukou se i chytí. Potom ta druhá zůstává sama točit. Druhá ruka vyvlíkne 
smyčku z ruky tak, že je volně na druhé šňůře. Teď je možné rukou , která stále točí také 
chytit druhý konec tak, že vznikne dvojité chycení se smyčkou uprostřed. Pokud se obě hlavy 
naráz s trochou energie roztočí, vznikne na chvíli Airwrap, který se rozmotá.
-Blue laso BTN- Vlna >Zasek prez ruku > Chycenim Poi > druha ruka se vyvlekne > S Poi 
ktera se ted pohybuje ve smycce se prechazi v otadkach  a napriklad i do Buzzsaw 
9)Zásek & Chycení
- Magie dvojitého chycení - Začátek je Motýl pozpátku. Poté se udělá zásek kolem jedné ruky 
s tím, že se konec chytí do stejné ruky, která udělal zásek. Totéž se zopakuje druhou rukou. 
Ve výsledku vznikne překřížený chycený zásek(překřížení ne na horní straně rukou. Poté se 
ruce vzniklou smyčkou protáhnou dovnitř a Poi se rozmotají.
10)Zastavení & Chycení
- Obě Poi se svisle zastaví a škubnutím se vystřelí nahoru a ruce Poi pustí(hned po škubnutí), 



a potom je naráz, když jsou ve stejné a dobré výšce chytí vodorovným zkřížením rukou.
-Chycené Zastavení za zády(Nadpřirozené Zastavení u ramene) - Poi se u boku, nebo za 
hlavou za zády zastaví, pustí a "přechytí" rukou za zády.
Hyperloop laso - v postavení čelem chycení hlavy Poi > Zastavení > odmotání.
11)Zastavení & Izolace
-Izolované přenesení - Buzzsaw Izolace >Buzzsaw Zastavení jednou rukou >Izolace 
Buzzsaw Motýlu > Zastavení druhou rukou > Buzzsaw Izolace pozpátku. 
12)Kyvadlo & Chycení 
-Chycené Kyvadlo za hlavou - Začne se Motýl,nebo Vlna a jedna Poi se chytí za hlavu, v tom 
momentě přechází druhá ruka do Kyvadla za hlavou. Při tomto přechodu by mně li být na 
konci v přímce.

13)Hyperloop & Chytání
- H. Hypereloop > Chycení hlav Poi
-Dvojité chycení Hyperloopu ve Vlně v postavení bokem a jeho "přechycení" ve smyčce.
-Dvojité chycení Hyperloopu ve Vlně > Vývrtka 
14)Vyhození, Hyperloop & Chytání
Chytání bičem - Vyhození vyvážené Poi chycení do Airwrapu a rozmotání.
15)Zastavení, Chytání & Vyhození
-Jojo - Motýl v postavení čelem > Zastavení > chycení a Vyhození > Motýl
16)Kyvadlo & Pod nohama
- Kyvadlo za zády a Pod nohama - Je to kyvadlo pod nohama. Lépe je vidět v otáčce, kde 
kyvadlo zůstává pod nohama.
17)Zastavení & Pod nohama
Zastavení pod nohama v Motýlu - Točí se v postavení čelem zpětný Motýl, jednou nohou se 
vykročí, nebo se obě oddálí a zpětný Motýl se zastaví pod nimi a rozpohybuje se Motýl.
Zastavení pod nohama v Motýlu o 180° - Stejný začátek jako předchozí s tím rozdílem, že se 
stál udělá ve výskoku o 180° a potom vylítnou teprve ven.
Zastavení Pod nohama ve Vlně - V postavení bokem se Alternovaně zastavují Poi ze předu 
mezi nohama a pak vzadu.
18)Zásek & Pod nohama
-Horizontální Zásek o nohu pod nohama - Začne se libovolný horizontální trik. Jedna Poi se 
vzadu strčí mezi nohy. Pokud je ale stále v pohybu začne se zasekávat o nohy.
-Zásek  v Horizontální Otočení v Jedné ruce pod nohama 
19)Vyhazování & Pod nohama
-Release v Otočení za zády dvojitě Pod nohama - Začne se zpětné Otočení, nebo Vlna a jedna 
Poi se  vzadu pod nohama dopředu vyhodí a stejnou rukou chytí a znovu roztočí.
-Release v Motýlu dvojitě Pod nohama - To samé jako předchozí, ale Poi se vyhodí zezadu 
pod nohou.
- Vlna v postavení čelem vyhození pod nohama > zpětné chycení.
20)Kontaktní Zásek & Pod Nohama
 -Miončina květina - Zkrácené Otočení v Motýlu s jednou rukou pod nohama v Houpačce
21)Kyvadlo, Vyhození & Pod nohama
- Výchoz trik je Motýl. Po d jednou nohou jedna ruka udělá Kyvadlo zatím co ta druhá se 
přehodí přes nohu, "přechytí" a roztočí do opačného směru. Vznikne Vlna. 
22)Vyhození, V jedné ruce & Pod nohama
-Dvojitý Release v  Otočení za zády v jedné ruce Pod nohama - To samé jako předchozí, ale 
ruce se spojí a vzadu se "podhazují" obě dvě Poi.
23)Izolace & Pod nohama
- Horizontální Izolovaný Dvou-kruh ve Vývrtce pod nohama, skutečně pod nohama 
neprochází, jen pomocí izolace míjí bod uprostřed nohou jakoby se dotknou sebe.
24)Propellor & Zastavení
-Suicide Zastavení v Otočení > Kyvadlo za hlavou > Dvojité Zastavení v Otočení > Otočení



25)Kontakt, Vyhození, Chycení & Zastavení
 -Zásek &  Vyhození > Chycení do Zastavení > Odmotání

26)Trap, Wrap, catch & Hyperloop
-Zacne  e Vlna wall plane, leva ruka zatrapuje Poi a necha pred sebou, druha ruka zasekne 
kolem ni a kolem Tela poia chyti ji. Druha ruka ukonci trap otoci se jednou dokola a chyti. 
Durha ruka rospusti chyceni prehodi zasek a znovu chyti, tede ale do hyperloopu|> recoil

27)Invertovany Zasek
Zacne se Vlna a leva ruka invertuje pod pravou. Ta se protoci tak, ze invertovana Poi proleni 
skrz buzzsaw a obe se zaseknou o zapesti. Vznikne zajimave prokrizeni Poi.

28) String catch to 1/2 onehand revolutuion to reveal
29) Throwed still and catch

.::SYNCHRONNÍ TOČENÍ::.

Točení ve více lidech společně. Co do počtu se meze nekladou a je možné vytvářet pestré 
obrazce. Je možné nejen odděleně synchronizovat své pohyby, ale také v těsné blízkosti 
kombinovat různé polohy. Takové točení vyžaduje větší soustředění a píli. Je to však zábava 
na dlouhý čas. Jde především o synchronizaci pohybů všech Poi. Je to koordinace dvou a více 
lidí v plynulé spojení, které poté vytváří nové, složitější a větší obrazce.

1)Motýl - Oba stojí proti sobě a točí oběma stejně dopředu, trochu do V(směrem ven).Jeden 
jakoby skočí do točení druhého(nad jeho Poi), aby vznikly dva Motýly po stranách. I 
kombinace různých Motýlů.

2)Navlékání na jehlu - Začne se dvojitý Motýl. Poté ten co je dole(točí Poi pod druhým) je dá 
ze zdola nad Poi toho druhého a tak dále se střídají. Jde to i na střídačku i z různými typy 
Motýlů. 

3)Vlna - Oba stojí zády těsně u sebe, nebo čelem k sobě a točí úplně stejně Vlnu(zrcadlově) o 
stejném počtu Beatů) ze strany na stranu, potom se „nikdy“ Poi nesrazí a mohou se také 
současně otočit.

4)Zastavování v Otočení - Bokem.

5)Zastavování v protichůdném točení - Bokem.

6)Vlna v postavení čelem[čelem, za sebou] - V postavení čelem hodně blízko u sebe se z 
nataženýma rukama točí Vlna, každou rukou jeden kousek a různé variace.

7)Záseky - Kombinace záseků o druhou osobu.



8)Velká Vlna - Oba dva stojí zády. Mají natažené ruce, které jsou rovnoběžně. Oba mohou 
společně točit velké kruhy. Ruce o 90°?

9)Cross-fader - Velice podobny princip, jako s velkou Vlnou, ale ruce jdou proti sobě v 
postavení bokem. Obě postavy stojí boky k sobě.

10)Dvojitá   Vlna   - Oba stojí čelem k sobě, tedy v postavení čelem a každý jednou rukou 
vytváří jednu část Vlny na obou dvou stranách a to ve Alternovaném čase a asynchronně.

11)Ikarské hry - Stavení lidí na sebe, součást akrobacie

12)Sochy - Sochy a pyramidy, stavení lidí na sebe společně z točením.

13)Vícenásobné "synchro" - Více jak dvojice dohromady.

14)Buzzsaw - Je možné kombinovat Buzzsaw trik, když oba dva stojí zády, nebo i čelem k 
sobě. Když stojí zády mohou se dotýkat a naklánět se. Když stojí čelem mohou se Buzzsaw 
mezi sebou proplétat.

Poi hry:

Závody pod nohama - Závody v chození s triky pod nohama na stavené trase.

Hyperloop Tag - Hra na babu s Hyperloopy. Pravidla:
 a) Každý má 2 Poi a snaží se "zaloopovat" ostatní.
b)Pokud se Hyperloop rozmotá pokračuje dál.
b)Kdo byl nevědomky "zaloopován" a nerozmotá smyčku ztrácí Poi.
c) Poslední dva zůstávají, ti se utkají proti sobě.

TRICK LIST

PARALELNÍ TOČENÍ

OTOČENÍ
1)Nízké Otočení[2:2]B
2)Vysoké Otočení[2:2]B
3)Skřížené Otočení[1:1]B
4)Zkrácené Otočení[2:2]B
5)Lov na slunce[0:2]B
6)Lov na měsíc[0:2]B
7)Paralelní kola[0:2]B
8)Sukně v Otočení[2:2]B
9)Vnitřní Otočení[0:0:2:2]B
10)Otočení za zády[2:2]B
11)Horizontální Otočení[2:2]B
12)Buzzsaw  Otočení[0:2:0]B
13)Paralelní Vlna[4:4]A

ALTERNOVANÉ TOČENÍ

VLNA
1)Dvou-kruh ve Vlně[0:2]B
2)Nízká Vlna[2:2]B
3)Zkrácené Otočení ve Vlně[3:3]B
4)Osmičkový Sweep[1:2:1]B



5)Full on[Sukně v Nízké Vlně[2:2]A
6)Navlékání na jehlu ve Vlně[2:2]A
7)Buzzsaw Vlna[Paso[0:2:0]]A
8)Vnitřní Vlna[0:0:2:2]A
9)Skřížená Vlna[1:1]A
10)Figura 8 ve skřížené Vlně[2:2]A
11)Straight arm Fontána ve Vlně[6:6]A
12)Dvoukruhová Fontána ve Vlně[4:4]A
13)Velká Vlna[1:1]A
14)Pirueta ve Velké Vlně[2:2]A
15)Buzzsaw Anti-spinning Vlna[0:8:0]A
16)Dvojtě křížená Vlna[1:1]A
17)Buzzsaw Waistwrap ve Vlně[0:2]A
18)Buzzsaw Vlna za zády[0:2:0]A
19)Vlna za zády[3:3]U
20)Čtyřlístek[Anti-spinning ve Velké Vlně[4:4]]U
21)Anti-spinning Vlna[]U
22)Notcoleman 5[á 5B Vlna[3:4:3]]U

VĚTRNÝ MLÝN
1)Pirueta v Mlýnu[2:2]A
2)Skřížený Větrný Mlýn[2:2]A
3)Vodní Mlýn[0:0:2:2]A

VÝVRTKA
1)Velká Vývrtka[1:0]B
2)Dvou-kruhová Vývrtka[2:0]B
3)Položená Vývrtka[0:0:0:1]B
4)Buzzsaw Vývrtka[0:2:0]B
5)Matrix[3:3]A
6)Cesta kolem světa[]A

MOTÝLÍ TOČENÍ

MOTÝL
1)Houpačka [2:2]B
2)Motýl za hlavou[2:0]B
3)Dvou-kruhový Motýl[0:2]B
4)Motýl za zády[2:2]B
5)Skřížený Motýl[1:1]B
6)Velký Motýl[1:1]A
7)Velká Pirueta v Motýlu[2:2]A
8)Straight jacket Motýl[2:2]A
9)Motýl v leže[ Horozintal BF Dream[0:2]]A
10)Španělská růže[2:0]A
11)Buzzsaw Motýl[0:2:0]A
12)Globus[1:1]A
13)Pirueta z dvou-kruhem za zády v Motýlu[2:2]A
14)Box[:]U
15)Sukně a překřížení v Motýlu[3:3]U

NAVLÉKÁNÍ NA JEHLU
1)Navlékání na jehlu v leže[0:0:0:2:2]A
2)Navlékání na jehlu za hlavou[2:2:0:0:0]A
3)6B Navlékání na jehlu[0:0:0:3:3]A



4)Navlékání na jehlu za zády[0:0:0:2:2]A
5)Španělská růže v Navlékání na jehlu[0:0:0:2:2]A
6)Navlékání na jehlu s rukou za zády[2:4]A
7)Výtah v Navlékání na jehlu[4:2]A

MEXICKÁ VLNA

HORIZONTÁLNÍ MEXICKÁ VLNA
1)Dvou-kruh v Horizontální Mexické Vlně[2:0]A
2)Navlékání na jehlu v horizontální Mexické Vlně[2:2:0:0]A

ROZHOZENÉ TOČENÍ

ROZHOZENÝ MOTÝL
1)Rozhozený Motýl za zády[0:2]B
2)Rozhozený Motýl za hlavou[2:0]B
3)Rozhozený Motýl v leže[2:0]B
4)Buzzsaw Rozhozený Motýl[0:2:0]B
5)Velký Rozhozený Motýl[1:1]A
6)Velká Pirueta v Rozhozeném Motýlu[2:2]A
7)Křížený Rozhozený Motýl[1:1]A
8)Invertovaný Rozhozený Motýl[:]U

ROZHOZENÉ NAVLÉKÁNÍ NA JEHLU
1)Rozhozené 6B Navlékání na jehlu[0:0:3:3]A

ROZHOZENÁ HOIZONTÁLNÍ MEXICKÁ VLNA
1)Mití hlavy[1:1]B
2)Dvojtá Vývrtka v Horizontální Rozhozené Mexické Vně[3:3:3:3]U

ZÁKLADNÍ RODINY

STOP & START
1)Paralelní Pirueta

POLOŽENÍ & ZVEDNUTÍ
1)Stopka v Motýlu
2)Pierot
3)Půlnoční chůze
4)Procházka Vlnou

ZASTAVENÍ
1)Zastavení v Otočení
2)Dvou-kruhové Zastavení v Otočení
3)Zastavení v Motýlu a Navlékání na jehlu
4)Zastavení v Houpačce
5)Zastavení jako s míčem
6)Zastavení ve Vlně



7)Dvojté Zastavení výtahu ve Vlně
8)Poloviční šňůra
9)Křížení bez křížení
10)Čtverec
11)Dvojité vertikální zastavení
12)Pravoúhlé zastavení
13)Pull Thru

KYVADLO
1)Kyvadla v Otočení za hlavou
2)Kyvadlo v Motýlu za hlavou
3)Lock Out Kyvadla v Otočení za hlavou
4)Kyvadlení za zády
5)Kyvadlová Vlna

GILLIGAN
1)Gilligan pirueta v Motýlu
2)Gillie ve Vlně
3)Gilligan za hlavou v Navlékání na jehlu

ZÁSEK, NAMOTÁNÍ & KOPNUTÍ
1)Zásek o nohu za zády
2)Poutkový zásek
3)Oko
4)Spirálový Zásek
5)Horizontalní dvojtý zásek o nohu
6)Horizontalní zásek o pas
7)Zvonové záseky
8)Dvojité kopnutí v Motýlu
9)Hyperloop maxi plus
10)Dvojitý zásek o krk
11)Dvojitý Zásek o zápěstí Buzzsaw
12)Roller-coaster
12)Odrazný zásek o zem

KONTAKTNÍ ZÁSEK
1)Kontaktní Zásek v Houpačce
2)Dvojitý Kontaktní Zásek o zápěstí v Motýlu
3)Falešný Hyperloop
4)Přehazované Navlékání na jehlu v Motýlu
5)Kontaktní zásek o holeň

KONTAKT
1)Kontaktování Motýla

IZOLACE
1)Izolované Otočení
2)Izolovaná Figura 8
3)Izolovaná Vlna
4)Vertikální kráječ cibule
5)Izolovaná fontána ve Vlně
6)Izolovaná Nízká Vlna
7)Izolovaný Motýl
8)Had
9)Invertovaná Buzzsaw Izolace ve Vlně



10)Dvojitý Motýlí Had
11)Barelové rolování
12)Hadí Vlna
13)Izolovaný výtah
14)Kontaktní izolace

HYPERLOOP
1)Hyperloop ve Vlně
2)Hyperloop v Buzzsaw Vlně
3)Hyperloop ve Vývrtce
4)Hyperloop v Motýlu
5)Hyperloop ve Skříženém Motýlu
6)Hyperloop v Buzzsaw Vývrtce
7)Hyperloop v  Buzzsaw Motýlu
8)Hyperloop v Horizontální mexické Vlně
9)Přenesení hyperloopu ve Vlně
10)Fotána s Hyperloopem ve Vlně
11)Kolotoč s hyperloopem ve Vlně
12)Negativní bouře
13)Hyperlace
14)Negativní cesta kolem hlavy
15)Přesměrování středu
16)Hyperloop v překříženém Buzzsaw
17)Švihadlo
18)Hyperloop Anti-spinning

VELKÝ & MALÝ KRUH
1)Velký & Malý kruh ve Vlně
2)Velký & Malý kruh v Motýlu
3)Velký & Malý kruh ve Vlně za zády
4)Velký & Malý kruh v Houpačce
5)Velký & Malý kruh ve Větrnám Mlýnu
6)Velký & Malý kruh ve Straigh jacket Vlně
7)Šňůra v Otočení
8)Nezávislá Vývrtka

POD NOHAMA
1)Otočení Pod nohama
2)OtočeníPod nohama za sebou
3)Lov na měsíc Pod nohama
4)Vlna s jednou Poi pod nohama
5)Nízká Vlna Pod nohama
6)Vlna dvojtě Pod nohama
7)Křížení ve Vlně dvojtě Pod nohama
8)Vývrtka dvojtě Pod nohama
9)Houpačka Pod nohama

10)Houpačka Pod nohama za sebou
11)Motýl dvojitě Pod nohama
12)Křížení v Motýlu dvojtě Pod nohama
13)Křížení ve Vlně Pod nohama
14)Buzzsaw  ve Vlně v pokleku
15)Květina Pod nohama

VYHOZENÍ



1)Release v Otočení
2)Dvojitý Release v Otočení
3)Dvojitý Toss 180° v Otočení
4)Vyhazování ve Vlně
5)Release v Motýlu
6)Dvojitý Release v Motýlu
7)Release v Motýlu za zády
8)Tossy v Navlékání na jehlu
9)Albatros
10)Sprcha

CHYTNUTÍ
1)Prodloužení
2)Dvojité prodloužení v Motýlu
3)Hodiny

V JEDNÉ RUCE
1)Vlna V jedné ruce
2)Vlna z ruky do ruky
3)Motýl V jedné ruce
4)Vývrtka V jedné ruce
5)Horizontální španělská růže v Otočení v jedné ruce
6)Skrz Motýla v jedné ruce
7)Pinwheel
8)Teleport

AKROBACIE
1)Hvězda
2)Kotoul bez rukou v Buzzsaw Vlně
3)Start přemetem
4)Ariel hvězda

JEDI
Vlna za zády
Figura 8
Anti-spinning
Invertovaná Izolace
Izolace
Čtvrtinový čas
Barelové rolování


	Každý trik má v hranatých závorkách uveden počet Beatů v rovinách v základním postavení.
	[2:2]           - Znamená, dva Beaty v jedné rovině a dva v druhé, rovinami se rozumí základní dvojice.
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	ZÁSEK, NAMOTÁNÍ & KOPNUTÍ
	7)Izolovaný Motýl - Na stejném principu jako Vlna, ale protichůdně.
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