Nyhedsbrev nr. 8 – Juli 2019
Tak for en rigtig god sæson.
Nu står sommerferien for døren, men i arbejdsgruppen for dommere og reglementer
holder vi ikke helt ferie endnu.
Siden DM i Fuglebjerg har vi haft travlt med at evaluere bedømmelser, opdatere
reglementer og forberede næste sæsons events.
Vi forventer at alle reglementer vil være klar i starten af august 2019 lige til
sæsonstart.

 Opdateringsarbejde:
o Nationalt:


DK 1 Par-, gruppe og individuelle momenter er blevet opdateret.



I DK 1 + DK 3 Mix par, er det tilladt for drengen at være top, men
der må ikke byttes plads under rutinen.



I DK 3’s obligatoriske momenter er der en maks værdi grænse.
Denne må ikke overskrides, i så fald, gives der et CJP fradrag på
1.0.

o Internationalt


Tekst fra nyhedsbreve bliver skrevet ind.



Junior kategori er ikke muligt fra 2019-2020, og stiller man op i
senior skal alle i parret/gruppen, min. være/blive 11 år i
kalenderåret fra jan-dec. I stedet for junior kategorien,
implementerer vi Age Group 1. Age Group 1, er fra World Age
Group Competition reglementet, og vi starter med den kategori
der hedder ”Age Group 11-16”.

o

o ACRO CUP


Der er en arbejdsgruppe i gang for at opdatere Acro CUP reglerne.

o Pyramidekonkurrence


Der er en arbejdsgruppe i gang for at opdatere
pyramidekonkurrencereglerne.

 Oversættelse:
o Age Group 1


Aldersgrænse er fra 9-18 år, selvom reglementet hedder 11-16,
dette er altså en dansk tilskrivelse, og der kan gælde andre regler i
udlandet.



Saltoer i spring er ej et krav. Dette er ligeledes en dansk
tilskrivelse, da vi ikke konkurrerer på springgulv i Danmark.

 Dommere
o Evaluering og udvikling:


Vi har snakket om i arbejdsgruppen, at vi til kommende sæsons
dommerkursus, vil lave en form for test indarbejdet i selve
afviklingen af kurset. Dette er for at vi i Danmark bliver endnu
skarpere som dommere. Vi har også snakket om muligheden for
at anvende referencedommere og superior jury til
konkurrencerne.



OBS, for nye dommere, eller andre interesserede, bliver der
afholdt inspirationskursus på Sorø efterskole d. 21/9-19, hvor der
bl.a. vil blive lidt introduktion til bedømmelse. Se mere på
GymDanmarks hjemmeside!!

 Reglement Seminar
o Sæt kryds i kalenderen:


D. 5/10-19 og 6/10-19

 Dommerkursus
o Sæt kryds i kalenderen:


D. 24, 25, 26/1-2020

 Fra Sports Acro Udvalget:
o Konkurrencestruktur 2019/2020


Der har været en livlig og meget god debat i udvalget ang.
Konkurrencestruktur. Herefter er det vurderet at der er behov for
at lave en ændring af strukturen fra sæsonen 2019/2020.
Der kommer til at være 3 afsluttende konkurrencer før DM;





SM/FM -> SM/FM



JM/FM -> JM/FM



DM 1 -> (Arbejdstitel: Maj CUP)



DM 2 -> DM

For at kunne deltage ved DM 2020, skal man mindst have været i
konkurrence 2 af de 3 stævner, enten som alm. Event eller evt.
OPEN konkurrence.



Konkurrencer i 2020:


SM 4/4



JM/FM 5/4



”Maj CUP” (arbejdstitelt) 2-3/5 i Slagelse (Lørdag DK 1 og
Søndag DK 3)




DM 23-24/5 i Viby

Til sæson 2020/2021, bliver SM og JM i hver sin weekend, og det er
planen at FM, på sigt, også får sin egen weekend.

o OBS – Der er Acro trænerkursus 1. Disciplindelen, d. 13-14-15. september
på BGI. Og husk, at man skal have været igennem basis-delen inden.

_________________________________________________________________________

OBS OBS !!!
Husk og læs alle nyhedsbreve på gymtranettet og
Newsletters på FIG’s hjemmeside!
_________________________________________________________________________
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