
 

Oversigt over ændringer i reglementer mv. pr. 1. oktober 2020 

CoP Hele 
dokumentet 

Små korrekturrettelser samt små præciseringer i 
forhold til bedømmelsen. 

Bedømmelsesreg. DK - Talent Hele 
dokumentet 

Små rettelser afstemt med ændringerne jf. 
ovenstående punkt i forhold til CoP 

Appendix 5 Hele 
dokumentet 

Små rettelser afstemt med ændringerne jf. første 
punkt vedr. CoP 

Aspirant bedømmelsesreglement Pkt 4.2 Præcisering af at der skal springes 2 omgange på 
trampet. 

 

Oversigt over ændringer i reglementer mv. pr. 1. august 2020 

Teknisk regulativ pkt 1.2.1 Præcisering omkring skrift af rækker 

Teknisk regulativ Pkt 1.3.1 Aldersbestemmelser i Liga – minimum 13 år og 
maximum 17 år for junior gymnaster 

Teknisk regulativ Pkt. 2 Detaljeret beskrivelse af konkurrencetypen 
mesterskaber for klubhold vedr. antal konkurrencer, 
seedning, puljeinddeling, divisionsinddeling og 
wildcard, gældende for Liga, Danmarksserien, 
Talentrækken og aspirantrækken 

Teknisk regulativ Pkt. 2.5 Tilrettet beskrivelse af overførsel af point for 
mesterskaber for klubhold, således at det passer til 
konkurrencestrukturen. 

Teknisk regulativ Pkt. 3 Detaljeret beskrivelse af konkurrencetypen Efterskole 
Danmarksmesterskaber vedr. seedning og 
divisionsinddeling 

Teknisk regulativ Pkt. 6.3.1 Deltagerantal min. 6 og max 12 gymnaster i 
Aspirantrækken 

Teknisk regulativ Pkt. 6.3.2 Præcisering vedr. tilhørsforhold til klub og hold 

Teknisk regulativ Pkt. 9.2 Ændring af påkrævede antal dommere 

Teknisk regulativ Pkt. 11 Præcisering af hvordan der skal indgives ændringer til 
den rytmiske gulvserie 

Teknisk regulativ Hele 
dokumentet 

Mindre præciseringer og korrekturrettelser 

   

Aspirant bedømmelsesreglement pkt. 1.3 Deltagerantal min. 6 og max. 12 gymnaster 

Aspirant bedømmelsesreglement Pkt. 2.3 Hovedstand defineres som balance 

Bedømmelsesreg. DK - Talent pkt. 6.2.1 a Alle dele af konkurrencedragten skal være  
ikke-transparente. Dog dispenseres fra dette i sæson 
20/21 

Bedømmelsesreg. DK – Talent Pkt. 6.2.1 g Præcisering af brugen af krops- og ansigtsmaling 

Bedømmelsesreg. DK – Talent Pkt. 8 e Præcisering af at det er Konkurrencejuryen, som tager 
beslutning om hvornår net forsøg gennemføres. 

Bedømmelsesreg. DK - Talent pkt. 10.1.1 f Præcisering af rækkefølgen af runder mht. antallet af 
elementer 

Bedømmelsesreg. DK - Talent Hele 
dokumentet 

Mindre korrekturrettelser i hele dokumentet uden 
betydning for bedømmelsen 



 

Appendix A3 Hele 
dokumentet 

Mindre korrekturrettelser i hele dokumentet uden 
betydning for bedømmelsen. 

Appendix A4 pkt.1.3.1.1 j Alle gymnaster skal starte pirouetter med front i 
samme retning 

Redskabsregulativ pkt. 3.3.2 Præcisering af brugen af skumplint i micro- og mini i 
Talentrækken 

 


