Nyhedsbrev nr. 10 – December 2019
Kære alle sammen.
Nu er der lidt opdatering fra Arbejdsgruppen for dommere og reglementer. Vi har været
godt i gang de sidste par måneder og har mange idéer og planer for næste sæson
allerede nu.
I Sports Acro udvalget bliver der snakket meget om hvordan vi kan få flere medlemmer til
Acroen og hvordan vi hjælper nye klubber i gang med at have Acro på deres program.
Derfor er det også på vores agenda i denne arbejdsgruppe, at se på hvordan det nationale
reglement kan være let at tilgå.
_________________________________________________________________________
I mellemtiden er vi ved at være klar med denne sæsons dommerkursus, og tilmeldingen
er åben.
https://gymdanmark.dk/kalender/?akt_type=uddannelse&disciplin_type=sportsacrobatik&order=&omraade=all&start_date=24-01-2020&end_date=&search=

Vær opmærksom på at tilmeldingen er delt op i 4.
-

-

Kurset om fredagen - hvor man skal vælge om man deltager ved spor 1 gennemgang for dommere med 0-2 års erfaring, eller ved spor 2 - gennemgang for
DJ/CJP.
Overnatning fra fredag til lørdag.
Kurset fra lørdag til søndag - for alle.
Overnatning fra lørdag til søndag.

I år prøver vi at strukturere kurset lidt anderledes, bl.a. med bedømmelse i teams i
forskellige lokaler, Acro CUP om lørdagen som en del af dommerkurset, og en afsluttende
bedømmelsestest om søndagen. Denne test er ikke bestået, eller ikke bestået, men rettere
en test for at inddele dommere i forskellige kategorier ud fra deres bedømmelser til denne
test.

_________________________________________________________________________
Vi har fået nogle spørgsmål til reglementerne, som vi har behandlet og truffet følgende
beslutninger:
● Knæ i gulv ifm. overgange:
Hvis en bund skal lave en overgang fra stående og glide ned til spagat, må man
godt sætte et knæ i gulvet inden man glider. Der gives ikke fradrag for udførelsen
af den måde at glide til spagat på. Der vil fortsat blive lagt vægt på stabilitet, linjer,
tøven m.m. ift den tekniske bedømmelse.
● Der står ikke sort på hvidt i det nationale reglement at individuelle momenter skal
udføres samtidigt eller umiddelbart efter hinanden. Denne regel gælder for alle
reglementer, og alle bedes tilføje dette i deres reglement.
● Denne stilistiske variation er tilladt.

→
● Skift mellem kategorier mellem konkurrencerne:
Den konkurrence, som man vælger at stille op i til de regionale mesterskaber, vil
være BINDENDE for dette forårs konkurrencer i 2020.
Der er IKKE mulighed for at skifte mellem AG1 og Senior, eller andre kategorier
mellem regionale, Maj cup og DM.
Vi har som krav til dette års konkurrence stillet, at man skal deltage i 2
konkurrencer inden man kan tilmelde sig og deltage til DM. De 2 konkurrencer man
har stillet op i inden, skal være SAMME kategori som man tilmelder sig i til DM.
Hvis man skulle ende med en skade i en gruppe, kan der sendes en dispensation til
Sports Acro Udvalget, som vil vurdere om de kan stille op i en anden kategori.
Dette vil blive tilføjet i konkurrence bestemmelserne under Appendix 4 i
det internationale reglement, Bilag 3 i det nationale reglement og i
bilaget til AG 1 reglementet.
_________________________________________________________________________

OBS OBS !!!

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