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Appendix A7 
Brug af Code of Point i danske konkurrencer 

 
GymDanmark har vedtaget, at der fra sæson 19/20 bruges det internationale reglement, Code of 
Points (CoP), i Liga rækken.  
  

1 Undtagelser 
Følgende undtagelser gør sig gældende ved danske konkurrencer hvor flere afsnit og punkter fra 
Bedømmelsesreglementet for Danmarksserien og Taletrækken (BDKT) træder i stedet for afsnit og 
punkter i CoP:  
 

Generel 
a) Part I og Part II i CoP udgår og erstattes af:  

 Det danske Teknisk regulativ for Teamgym 

  afsnittene 1-8 i BDKT indeholdende: 
- Generelt afsnit 
- Bedømmelse 
- Regler og karakterer 
- Evaluering af karakteren 
- Angivelse af discipliner 
- Påklædning 
- Modtagelse og støtte 
- Repetition af konkurrenceprogrammet 

 

Rytmisk gulvserie  
a) CoP pkt. 21.1 d erstattes af BDKT pkt. 9.1.1 d  (Indløb – grønt flag) 
b) CoP pkt. 24.7.4 erstattes af BDKT pkt. 9.4.8.4  (Påklædning – E1 fradrag) 
c) CoP pkt. 24.7.5 erstattes af BDKT pkt. 9.4.8.5  (Smykker – E1 fradrag) 
d) CoP pkt. 24.7.6 erstattes af BDKT pkt. 9.4.8.6  (Bandager – E1 fradrag) 

Bane 
a) CoP pkt. 25.1 b erstattes af BDKT pkt. 10.1.1 b  (Indløb) 
b) CoP pkt. 25.1 c erstattes af BDKT pkt. 10.1.1 c  (Grønt flag) 
c) CoP pkt. 25.1 l erstattes af BDKT pkt. 10.1.1 l  (Placering modtager) 
d) CoP pkt. 28.6.3 erstattes af BDKT pkt. 10.4.6.2  (Påklædning – E1 fradrag) 
e) CoP pkt. 28.6.5 erstattes af BDKT pkt. 10.4.6.3  (Smykker – E1 fradrag) 
f) CoP pkt. 28.6.6 erstattes af BDKT pkt. 10.4.6.4  (Bandager – E1 fradrag) 
g) Cop pkt. 28.6.7 erstattes af BDKT pkt. 10.4.6.5  (Konk.krav – E1 fradrag) 
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Trampet 
a) CoP pkt. 29.1 b erstattes af BDKT pkt. 11.1.1 b  (indløb) 
b) CoP pkt. 29.1 c erstattes af BDKT pkt. 11.1.1 c  (grønt flag) 
c) CoP pkt. 32.6.3 erstattes af BDKT pkt. 11.4.6.2  (Påklædning – E1 fradrag)  
d) CoP pkt. 32.6.5 erstattes af BDKT pkt. 11.4.6.3  (Smykker – E1 fradrag) 
e) CoP pkt. 32.6.6 erstattes af BDKT pkt. 11.4.6.4  (Bandager – E1 fradrag) 

 


