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 Nyhedsbrev nr. 7 – April 2019 

 

Tilføjelser og ændringer til reglementet 

 

1. Gymnasters indmarch 

28.4 Deltagere skal præsentere sig/”hilse” på dommere inden de tiltræder deres 

startpositioner og igen inden de forlader gulvet efter øvelsen. 

Gymnaster bedes om at gå direkte ind på gulvet inden de hilser. Man skal ikke stå i kanten 

af gulvet og hilse, derefter gå ind på gulvet og hilse igen. Man skal ikke gå fra zone 3 til 

hver sit hjørne af gulvet før man går ind. Fra zone 3 går man altså direkte ind på gulvet 

inden man hilser. Når den grønne lampe lyser fra dommerteamet og speakeren kalder 

gymnasterne på gulvet, skal gymnasterne gå i gang med deres rutine lige umiddelbart 

efter.  

 

2. Dragter 

34.4 Gymnastikdragt med skørt skal dække, men ikke falde yderligere end bækken-

området af dragten. 

34.14 Enhver overtrædelse af regler for påklædning bedømmes af CJP. 

Her er vi klar over, hvor stor en udgift det er at købe dragter, at gymnasterne er i 

voksealder m.m. Derfor ser vi i Danmark bort fra de 0,3 point CJP fradrag der kan gives 

ved for kort eller langt skørt. Dog henvises der til at dragten ikke må have 

sikkerhedsmæssige konsekvenser, ex. Hvis skørtet er for langt.  

Ydermere beder vi trænere og gymnaster om at være opmærksom på at der kan gives 0,5 

i CJP fradrag for upassende påklædning (43.2 – 14). Så hvis der er en dragt der ”kravler 

op” kan man med fordel overveje at bruge 0,1 i CJP fradrag på at rette på sin dragt. 
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3. Antal momenter 

17.5 Der kan maximalt gives værdi for i alt 8 momenter i hver rutine.  

I artikel 17 beskrives sammensætning af rutine.  

Der beskrives at en rutine består af par/gruppe momenter, hvad der er balance momenter 

og hvad der er tempo momenter, og i dette står der, som nævnt ovenfor, i artikel 17.5 at 

der maximalt kan gives værdi for i alt 8 momenter.  

Der tilføjes her: 

…for i alt 8 balance og/eller tempo momenter i hver rutine.  

Længere nede i artikel 17: 

17.9 .. der må maximalt indgå 3 individuelle momenter pr. gymnast, som kan få værdi. 

Det betyder altså at: 

Der bliver maximalt givet værdi for 8 balance og/eller tempomomenter og 3 individuelle 

momenter = max. 11 momenter pr. rutine.  

 

4. Forsøg af moment af flere omgange og tidsfejl 

Hvis et balancemoment forsøges, men ikke holdes i min. 1 sekund, gives der en tidsfejl på 

0,9 og momentet får ikke værdi.  

Tidsfejl gives ved hvert forsøg, og forsøges momentet igen uden et hold på min. 1 

sekund, gives der igen 0,9 i tidsfejl, sammen med den anden tidsfejl.  

 

5. ”Additional support” 

Til SM/FM/JM blev der diskuteret hvornår der skal gives fradrag for ekstra støtte og hvor 

meget der i så fald skal gives af E-dommerne.  

45.8 Ustabilitet 

5. Betydelig støtte eller stabilisering af en partnerfor at opretholde balancen eller en 

landing. 

10. Ekstra hjælp fra partnere for at forhindre et styrt (fx fordi der ikke gribes eller 

foretages en forkert landing på gulvet).  
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Der er i nyhedsbrev nr. 5 side 3 skrevet at der gives 0,5 for ekstra støtte. Det rigtige fra 

drag er her 0,2-0,3 i eksemplerne fra nyhedsbrev 5. 

6. Håndposition i kateter for par og trioer.  

Momenter opgivet i par og trioer med håndgreb med spredte arme – 

SKAL være spredte.  

Hvis bøndernes hænder læner sig op ad hinanden/rør ved hinandens 

hænder, gives der et E-dommer fradrag for additional support på 0,3. 

Momentet opnår værdi! 

Der er på diverse kurser blevet nævnt at støtte på et punkt, skal det 

være tydeligt at der er 1 punkts støtte og ikke 2 punkter. Hvis dette 

moment er opgivet, men det udføres med hænderne i hver sin hånd – 

og bundens hænder læner sig op ad hinanden/rør ved hinanden – er 

dette ikke det moment der er opgivet og værdien vil blive fjernet + 0,3 

for ikke at udføre det der er angivet i rutineskemaet. Momentet udført 

med hænderne i hver sin hånd, men med bøndernes hænder, der 

læner sig op ad hinanden/rør ved hinanden vil blive accepteret som et 

moment og man mangler derfor ikke et special requirement, men der 

gives 0,2-0,3 for additional support.  

    

7. Skift af kategori 

I det nationale reglement står der følgende, gældende for DK 1 og DK 3: 

Et par eller en gruppe, som har vundet 1. division i en valgt kategori til DM, kan året efter 

ikke deltage i samme kategori – hvis de er i samme gruppe.  

I Appendix 4, s. 56 i det internationale reglement står der: 

Man kan som deltager kun stille op i én kategori. Dvs. man kan enten stille op i national 

division eller i international division, men ikke begge.  

 

Vi er i Sports Acro Udvalget og i arbejdsgruppen for dommere og reglementer blevet 

opmærksomme på, at der er behov for uddybende forklaring og tilføjelser.  

I Sports Acro Udvalget er man enige om, at der først og fremmest skal foregå en fair 

bedømmelse og en ærlig og god sportsånd i Acro miljøet.  
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Derfor bliver der i reglementet tilføjet følgende: 

 

Afholdelse af Nationale konkurrencer: 

- Alle nationale konkurrencer og mesterskaber skal afholdes i henhold til det 

gældende reglement for Sports Acrobatik. Dette gælder både det nationale og det 

internationale reglement. 

- Deltagere skal fylde 7 år i kalenderåret (januar-december) for at være kvalificeret 

til konkurrencer i Danmark.  

- Man kan som deltager kun stille op i én kategori. Dvs. man kan enten stille op i 

national division eller i international division, men ikke begge. Her gælder i øvrigt 

følgende: 

Hvis man først stiller op i én kategori til de regionale mesterskaber, kan man ikke 

stille op i en lavere kategori til Danmarks Mesterskaberne. Ex. Hvis man stiller op i 

international kategori til SM/FM/JM, kan man ikke stille op i DK 1 eller DK 3 når 

man er i samme gruppe til DM.  

Skulle det dog ske, at der er opstået en skade eller andet uforudset i en gruppe, og 

denne gruppe er nødsaget til at blive lavet om i konstellationen, kan man anmode 

Sports Acro Udvalget om en dispensation til at stille op til konkurrence i én kategori 

lavere. Dvs. starter man i fx int. Senior trio, og der opstår en skade, som medfører 

at konstellationen i gruppen må laves om, kan den nye gruppe/par anmode om en 

dispensation og muligvis få lov at stille op til konkurrence i DK 3. Hvis der er behov 

for at stille op i DK 1, kan man få en bedømmelse af sin rutine, men man stiller op 

uden for konkurrence.   

 

Ydermere: 

Hvis man stiller op i en given kategori det ene år, men stiller op i en lavere kategori 

året efter – i samme gruppe, skal der være en gyldig årsag for dette, og Sports 

Acrobatik Udvalget skal anmodes om tilladelse til dette. 

Trænerne har en forpligtelse i at: 

7.6 Trænernes adfærd skal på alle tidspunkter være ærlig, med integritet, og god 

sportsånd, og i den bedste interesse for Sports Acrobatik.  

 

_________________________________________________________________________ 

OBS OBS !!! 
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Husk og læs alle nyhedsbreve på gymtranettet og 

Newsletters på FIG’s hjemmeside! 

_________________________________________________________________________ 

Punkt 3, 4, 5 og  6 er konfereret med David Gillermot. Categori 1 international judge. 

 

 

På vegne af 

Arbejdsgruppen for dommere og reglementer og Sports Acrobatik 

Udvalget 

 

Natascha Schak Linnemand 

nli@gymdanmark.dk / linnemand@gmail.com   30 52 27 24 
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