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Forord 
 
Det internasjonalt bedømmingsreglement turn kvinner utgave 2017, er utarbeidet av den 
internasjonale tekniske komité for turn kvinner (WTC), og distribuert til alle nasjoner i det 
internasjonale turnforbundet. 

 
Reglementet er i utgangspunktet gyldig i en periode på fire år; fra februar 2017 til og med 
januar 2020. 

• Alle nødvendige presiseringer vil bli publisert i FIGs nyhetsbrev. Oppdatert utgave 
publiseres på FIGs internettsider. (http://www.fig-
gymnastics.com/site/rules/disciplines/art og http://www.fig-
gymnastics.com/site/page/view?id=503) 

• Nye elementer som vises første gang i en offisiell FIG-konkurranse vil også bli 
publisert i form av tilleggsark til element-tabellene. 

 
Fra februar 2017 skal gjeldende utgave av bedømmingsreglementet benyttes i alle FIG- 
konkurranser. 

 
Alle medlemmene i WTC har arbeidet med reglementet samt oversiktene over elementene i 
de enkelte apparatene, for å sikre likhet mellom apparatene. Det rettes en takk til de 
frivillige bidragsyterne som har kommet med verdifulle kommentarer og betraktninger 
angående det nye reglementet. 

 
Karaktersystemet er detaljert beskrevet i artikkel 6. Reglementet ønsker å bidra til variert og 
kreativ komposisjon av øvelsene, bedre artistisk fremførelse og i tillegg honorere gymnaster 
som mestrer de elementene hun har valgt å gjøre i sine øvelser. 

 
Karaktersystemet er utviklet slik at kun de vanskeligste elementene teller. I tillegg stilles krav 
til komposisjon samt at det oppnås bonus for vanskelige forbindelser. 

 
For hvert apparat er det utarbeidet symbolark. Elementene er kategorisert i grupper og etter 
vanskelighetsgrad. I tillegg er det utarbeidet egne ”dommerark” som benyttes ved bedømming 
av øvelsene. 

 
 
Det internasjonale bedømmingsreglementet: 

- Benyttes i alle offisielle FIG-konkurranser, f. eks VM, Olympiske Leker, World Cup, 
internasjonale invitasjonskonkurranser og andre konkurranser organisert eller initiert 
av FIG. 

- Bedømmingen er standardisert for alle fire konkurranseformer i FIG-konkurranser: 
Kvalifisering, mangekampfinale, apparatfinaler og lagfinale. 

- Veileder gymnaster og trenere i øvelsesoppbyggingen. 
- Gir generelle retningslinjer for oppførsel/holdninger til gymnaster, trenere og 

dommere under konkurransen. 
- Standardiserer bedømmingsreglementet for å sikre en mest mulig objektiv bedømming 

av øvelsene slik at den beste gymnasten vinner. 
- Danner grunnlaget for videre utvikling av de internasjonale dommernes kjennskap til 

og anvendelse av bedømmingsreglementet. 

http://www.fig-gymnastics.com/site/rules/disciplines/art
http://www.fig-gymnastics.com/site/rules/disciplines/art
http://www.fig-gymnastics.com/site/page/view?id=503
http://www.fig-gymnastics.com/site/page/view?id=503
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I nasjonale konkurranser på et lavere nivå, og i f. eks juniorkonkurranser, kan det utarbeides 
(nasjonale) modifiserte regler for kvalifisering og finaler ved å definere krav til elementer, 
teknisk innhold, ulike elementgrupper og andre spesielle krav. Det vises i den forbindelse til 
FIGs program for utvikling av unge gymnaster (Age Group Development Program). 

 
 
Ulike forkortelser som benyttes internasjonalt og nasjonalt: 
TKTK Teknisk komité kvinner 
WTC  Women’s Technical Commitee (Internasjonal teknisk komité kvinner) 
OL Olympiske Leker 
VM Verdensmesterskap 
FIG Fédération Internationale de Gymnastique (Det internasjonale 

turnforbundet)  
TR Technical Regulations (Teknisk reglement) 
H Hopp 
Skr Skranke 
B Bom 
Fr.st Frittstående 
DV Difficulty Value (vanskeverdi) 
CV Connection Value (bonus for forbindelser) 
CR Composition Requirements (krav til komposisjon) 
COP Code of Points (Bedømmingsreglementet) 
Superior Jury - konkurransejury (I Norge: Jury, ev. D1 i de respektive apparatene) 
Chair of Superior Jury – leder av konkurransejuryen (Jury, ev. D1 i de respektive apparatene) 
Apparatus Supervisor: Apparatansvarlig dommer 
Jury of Appeal – Apelljury (I store internasjonale konkurranser) 

 
 
 
 
 

Oversettelse: Anne Torill Nordli 
23. mars 2006 
Revidert januar 2009 v/ Siri Sjetne Lund 
Revidert januar 2013 v/ Liliana Buer 
Revidert november 2016 v/Kristin Kaspersen 
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DEL 1. Regelverket for konkurransedeltakerne 

Artikkel 1- Formål: 
Den primære hensikten med bedømmingsreglementet er å: 

 
1. Sikre en objektiv vurdering av turnøvelser på alle nivåer: i regionale, nasjonale og 

internasjonale konkurranser. 
 
2. Standardisere bedømmingen i FIGs offisielle konkurranser: Kvalifisering, 

lagfinaler, mangekamp og apparatfinaler. 
 
3. Sikre at den beste gymnasten vinner. 

 
4. Veilede trenere og gymnaster i arbeidet med konkurranseøvelser. 

 
5. Gi teknisk informasjon og annen relevant informasjon for dommere, trenere og 

gymnaster. 
 

Artikkel 2. Retningslinjer - gymnaster 
 
Art. 2.1. Gymnastens rettigheter 

2.1.1. Generelt 

Gymnasten har rett til 
a) korrekt og rettferdig bedømming av øvelsen i samsvar med reglementet 
b) i forbindelse med innmelding av nye elementer/hopp skal gymnasten få skriftlig 

tilbakemelding i rimelig tid før konkurransen 
c) få oppvist karakter umiddelbart etter øvelsen, enten elektronisk eller manuelt 
d) å starte øvelsen på nytt etter tillatelse fra Superior Jury (D1 og ev. jury i Norge) 

dersom øvelsen har blitt avbrutt grunnet forhold gymnasten ikke er skyld i 
e) å forlate konkurransehallen av personlige grunner. En slik forespørsel skal ikke 

urimelig nektes av juryleder/ overdommer 
Merk: Dette skal ikke føre til forsinkelse av konkurransen 

f) resultatliste etter konkurransen 
 
2.1.2. Apparater  
 
Gymnasten har rett til å: 

a) (i EM, VM og Olympiske Leker mv): Ha identiske apparater og matter i treningshall 
og oppvarmingshall og på podiet i konkurransehallen i henhold til FIGs regler 

b) Plassere springbrettet oppe på den 10 cm tykke matten som ligger plassert på 
landingsmatten (Skr og B) 

c) Bruke magnesium i skranke, å lage små markeringer med magnesium på bommen 
d) Ha en trener på podiet gjennom hele skrankeøvelsen. 

Det kan være en annen person (trener eller gymnast) på podiet for å fjerne brettet 
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e) Ha karenstid på inntil 30 sekunder etter et fall fra skranke og 10 sekunder etter et fall 
fra bom 

f) Konferere med trener i løpet av falltiden, og mellom hopp nr. 1 og 2 
g) Be om tillatelse til å heve begge skrankeholmer dersom føtter berører matten 

 
Gymnasten må bruke ekstra matte - 10 cm - på toppen av landingsmattene (20 cm) til avhopp 
i hopp, skranke og bom. 

 
- Den ekstra matten kan ikke bli flyttet i løpet av øvelsen 
- Brettet kan plasseres på den ekstra matten 
- Lange gymnaster kan heve begge skrankeholmene -- dersom føtter eller hofte berører 

matten. Heving av skrankeholmene forutsetter skriftlig godkjenning fra Chair of the 
Superior Jury. (I Norge – overdommer i apparatet – D1) 

 
Oppvarming 
I kvalifisering, mangekampfinale og lagfinale 

• Alle gymnaster som skal konkurrere i apparatet (inkludert reserve som har kommet 
inn for skadet gymnast) har rett til innturning på podiet umiddelbart før konkurransen i 
alle apparater, og i samsvar med de tekniske retningslinjene for gjeldene konkurranse 

• Hopp, bom og frittstående: 30 sek per gymnast 
• Skranke: 50 sek per gymnast inkludert preparering av holmene 

 
Note: 

• I kvalifisering og lagfinale tilhører oppvarmingstiden laget, unntatt i hopp (2 forsøk per gymnast i 
hopp, 30 sek per gymnast i bom og fr.st og 50 sek i skranke). Laget selv må passe tiden slik at 
alle gymnastene får varmet opp. 

• I mix-grupper tilhører oppvarmingstiden den enkelte gymnasten. Rekkefølgen under oppvarming skal 
være den samme som i konkurransen. 

 
- Slutten på oppvarmingsperioden signaliseres med en gong.  Dersom gymnasten er 

mentalt og fysisk forberedt på å hoppe eller fremdeles er i apparatet, kan hun fullføre 
elementet eller sekvensen hun har startet på. Etter at innturningen er avsluttet, og før 
konkurransen starter, kan apparatene prepareres men ikke brukes. OBS! Maks to 
personer for å preparere skranke før oppvarming/ konkurranse 

 
- Det vil være et signal fra D1 dommer (ved offisielle FIG konkurranser, et grønt lys) 30 

sekunder før øvelsen må starte 
 
Artikkel 2.2 Gymnastens ansvarsområder 

 
a) Gymnasten skal ha kjennskap til CoP og følge reglementets retningslinjer 
b) Sende inn, eller få trener til å sende en skriftlig anmodning om vurdering av 

nye elementer til leder av Superior Jury minst 24 timer før podium-trening 
c) Ved behov for å heve skrankeholmene: Sende inn, eller få sin trener til å sende en 

skriftlig anmodning til leder av Superior Jury minst 24 timer før podium-trening eller i 
henhold til tidsfrister for konkurransen. 

 
Artikkel 2.3 Gymnastens plikter 

 
2.3.1 Generelt 

 
a) Presentere seg for D-dommerne før og etter øvelsen (en/ begge armer opp). 
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b) Starte øvelsen innen 30 sek etter at klarsignal er gitt (i alle apparater). 
c) Etter fall må øvelsen fortsettes innen 30 sekunder i skranke og 10 sekunder i bom 

(tidtakingen starter når gymnasten er på beina igjen etter fallet). I denne tiden kan hun 
hvile og konferere med trener. 

d) Hun må forlate podium rett etter avsluttet øvelse. 
e) Gymnasten skal ikke endre høyde på apparater, med mindre hun har fått tillatelse. 
f) Hun skal ikke snakke med aktive dommere under konkurransen. 
g) Hun skal unngå å forsinke konkurransen: være igjen på podiet for lenge, gå opp på 

podiet igjen etter endt øvelse, og må ikke misbruke sine rettigheter eller oppføre seg 
krenkende ovenfor andre deltakere. 

h) Hun skal avstå fra enhver annen udisiplinert eller støtende atferd (dvs. merking av 
frittståendeteppet med magnesium, skade apparater, eller fjerne fjærer fra 
springbrettet). 

i) Hun skal sørge for at landingsmatten (ekstramatten) ligger i ro i rett posisjon under 
hele øvelsen. 

j) Bruken av ekstra landingsmatte (10 cm) på toppen av den ordinære 
landingsmatten (20 cm) er obligatorisk i hopp, skranke og bom. 

k) Gymnasten må delta på premieutdeling i konkurranseantrekk (turndrakt) i samsvar 
med FIGs regler. 

 
2.3.2 Konkurranseantrekk 

 
a) Hun må ha på seg en turndrakt eller drakt med lange bein som ikke er gjennomsiktig, 

men som kan ha elegant design. Hun kan ha på seg bukse (trang tights) i samme 
farge som turndrakten; under eller over drakten. 

b) Skjæringen skal være anstendig, og ikke gå lenger enn halvveis ned mot sternum 
(brystbeinet) og ikke dypere enn nederst på skulderbladene. Drakten kan være med 
korte eller lange ermer. Skulderstroppene må minst være 2 cm brede. 

c) Skjæringen ved hoftene skal ikke være høyere enn hoftebeinet (maks). 
d) Bruk av sokker eller turnsokker er valgfritt. 
e) Gymnasten skal ha på seg startnummer iht. FIGs regler. 

Etter skriftlig søknad kan gymnasten få tillatelse til å slippe startnummer i bom 
og frittstående dersom hun skal gjøre piruetter på ryggen. I så tilfelle må 
startnummeret fremvises av gymnast eller trener før hun presenterer seg for D1 
for å starte øvelsen. 

f) Flagg eller nasjonalemblem skal være plassert på turndrakten iht. oppdaterte FIG 
regler. 

g) Reklame, logoer eller sponsormerker må være iht. FIGs regler 
h) Drakten skal være lik for gymnaster som tilhører samme lag i kvalifisering og 

lagfinale.  I kvalifisering kan gymnaster fra samme land som ikke stiller lag ha 
forskjellige drakter. 

i) Skrankereimer, bandasjer og håndleddsbeskyttere er tillatt. De må festes nøye, være i 
god stand og ikke hindre det estetiske i gymnastens øvelser. Bandasjer må være beige 
eller hudfargede om dette er tilgjengelig fra produsenten. 

j) Ingen smykker (armbånd, halsbånd) er tillatt unntatt små øredobber (ikke øredobber 
som henger) 

k) Hofte- eller annen stor polstring er ikke tillatt.
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Artikkel 2.4 Sanksjoner 

 
a) Det normale trekket for brudd på regler i artikkel 2 og 3 anses som middels eller stor 

feil; -0,30 for atferdsmessige feil og -0,50 for apparat-relaterte feil. Dette trekkes fra 
endelig karakter av D1. Når det er nødvendig varsles Superior Jury. 

b) Sanksjoner er også beskrevet i artikkel 8.3. 
c) Med mindre annet er angitt er det alltid D1 som tar seg av disse sanksjonene, og 

trekker fra endelig karakter. 
d) I ekstreme tilfeller kan gymnast eller trener bli utvist fra konkurransehallen i tillegg til 

den angitte poengstraffen. 
 

Atferds- relaterte brudd 
Overtredelse/ brudd Straff 

Antrekk 
• Ukorrekt/ uestetisk polstring 
• Manglende emblem og/ eller 

feilplassert 
• Manglende startnummer 
• Ukorrekt bekledning – turndrakt, 

smykker, farge på bandasje 

 
 
0.30 fra gym./ app i det apparat det først 
oppdages 
(en gang per konkurranse) 

Antrekk i lagkonkurranse 
• Ikke like drakter (for gymnaster på 

samme lag) 

 
I kvalifisisering og lagfinale:  
1.0 fra lagets endelige totalpoengsum (en gang 
per konkurranse) 

Manglende presentasjon for dommer(e) før eller 
etter øvelse 

0.3 hver gang, trekkes fra endelige karakter 
(kun en gang per apparat) 

Starter ikke innen 30 sek. etter klarsignal fra 
dommer 

0.3 fra endelig karakter 

Overskrider oppvarmingstiden 0,30 fra endelig karakter (etter beskjed 
fra tidtaker) 

• Lag 
• Gym/ app 

Går opp på podiet etter endt øvelse 0.3 fra endelig karakter 
Starter før klarsignal er gitt eller på rødt lys Endelig karakter = 0.00 
Snakker med aktive dommere under 
konkurransen 

0.3 fra endelig karakter 

Annen udisiplinert eller uetisk oppførsel 0.3 fra endelig karakter, trekkes av Superior 
Jury 

Ukorrekt reklame 0.3 fra endelig karakter, trekkes av Superior 
Jury 
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Apparatrelaterte brudd 
Overtredelse/ brudd Straff 

Trener/ annen person på podiet (utover det som 
er tillatt) 

0.5 fra endelig karakter 

Ukorrekt bruk av magnesium og /eller 
ødeleggelse på apparater 

0.5 fra endelig karakter 

Endrer eller tar bort fjærer fra brett 0.5 fra endelig karakter 
Ikke bruker ekstra landingsmatte 0.5 fra endelig karakter 
Bruk av ikke- godkjente ekstramatter (utover den 
som skal benyttes) 

0.5 fra endelig karakter 

Plasserer brettet på ureglementert underlag 
(plate) 

0.5 fra endelig karakter 

Trener flytter ekstramatte under øvelsen 0.5 fra endelig karakter 
Hever apparat uten tillatelse 0.5 fra endelig karakter 
Ikke bruker sikkerhetsmatte på hopp med 
«yurchenko» inngang (rondat) 

Endelig karakter = 0.00 

Andre individuelle regelbrudd 
Fravær fra konkurransearenaen uten tillatelse Utvises fra konkurransen (av Superior Jury) 
Ikke til stede på premieutdeling Resultat og endelig poengsum annulleres for lag 

og enkeltutøver (av Superior Jury) 
Regelbrudd for lag 

Lag gymnaster konkurrerer i feil rekkefølge i 
apparatet 

1.00 fra den totale lagsummen i det aktuelle 
apparatet (av Superior Jury) 

 
 
 

2.5 Gymnastens ed 
”På vegne av alle gymnaster lover jeg at vi skal ha respekt for og adlyde 
konkurransereglene. Vi er forpliktet til å delta i idretten uten bruk av dopingmidler, og i 
god ”sportsånd” til ære for turnsporten og til ære for gymnastene”. 
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Artikkel 3. Retningslinjer - trenere 

Artikkel 3.1 Trenerens rettigheter 
 
Trenere er garantert retten til å 

a) Hjelpe gymnasten(e) med å levere skriftlig forespørsel om evaluering av et nytt 
element/hopp på vegne av gymnasten og forespørsel om å heve skrankeholmene 

 
b) Hjelpe gymnasten og laget på innturningen før konkurransen i alle apparater 

 
c) Hjelpe gymnasten og laget med preparering av apparater i konkurranse: 

- I hopp for å legge sikkerhetsmatten rundt brettet 
- I hopp, skranke og bom for å legge på plass ekstra matte 
- I skranke for å preparere holmene og justere holmeavstanden 

 
d) Være på podiet etter at gymnasten har fått klarsignal for å starte øvelsen: 

- I skranke for å fjerne brettet, og ellers sikre gjennom hele øvelsen 
Det kan være en annen person (gymnast eller trener) på podiet for å ta vekk 
brettet. Vedkommende må umiddelbart gå ned fra podiet. 
- På bom for å fjerne brettet (1 trener som umiddelbart må gå ned fra podiet). 

 
e) Være til stede under hele skrankeøvelsen for gymnastens sikkerhet. Det kan være den 
samme, eller en annen trener enn den som flyttet springbrettet. 

 
f) Hjelpe eller gi instruksjoner til gymnasten i karenstiden ved fall fra apparatet i skranke 
og bom. 

 
g) Få gymnastens karakter vist opp rett etter øvelsen, eller i samsvar med reglene for den 
aktuelle konkurransen. 

 
h) Være til stede i alle apparater dersom gymnasten skader seg eller det skjer en teknisk 
feil med apparatet. 

 
i) Henvende seg til D-dommerpanelet vedrørende D-karakteren (se TR 8.4). 

 
j) Be om en oversikt over tids- og linjetrekk. 

 
Artikkel 3.2 Trenerens plikter og ansvarsområder 

 
a) Alle trenere må være kjent med bedømmingsreglementet og følge de gitte reglene. 

 
b) Levere inn konkurranserekkefølgen på gymnastene (lag) og annen nødvendig informasjon i 
samsvar med CoP og/ eller de tekniske reglene som gjelder den aktuelle konkurransen. 

 
c) Trener skal ikke endre høyde på noen av apparatene eller legge til/ ta ut fjærer i brettet 
(referer til artikkel 2.1.2 for å heve skr. holmer). 

 
d) Trener skal ikke forsinke konkurransen, hindre sikten for dommerne, misbruke eller blande 
seg med andre deltakeres rettigheter. 
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e) Trener skal ikke snakke, eller hjelpe gymnasten på noen som helst måte under øvelsen (gi 
signaler, rope, klappe eller lignende). 

 
f) Trener skal ikke diskutere med aktive dommere og/ eller andre personer utenfor 
konkurransearenaen under konkurransen (unntak: Lege og delegasjonsleder). Unntak: Ved 
klage på D- karakter, eller spørsmål om linje/ tidstrekk. Det er ikke tillatt å henvende seg til 
E-dommerpanelet i løpet av konkurransen vedrørende bedømming av øvelsen. 

 
g) Trener skal unngå udisiplinert eller uetisk oppførsel. 

 
h) Trener skal oppføre seg rettferdig og sportslig til enhver tid under konkurransen. 

 
i) Opptre sportslig under premieutdelingen. 

 
NOTE: Se trekk for usportslig opptreden 

 
 
Antall trenere tillatt på konkurransegulvet (”inner circle”) 

• Kvalifisering og Lagfinale for: 
- Fulle lag - 2 trenere (1 kvinne og 1 mann eller 2 kvinner) dersom helt 
lag. Hvis det kun er en trener kan dette være en mann 
- Nasjoner med enkeltutøvere – 1 trener (mann eller kvinne). 
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3.3 Sanksjoner for treneres oppførsel 
 
 

Av overdommer D1 (etter konsultasjon 
med Superior Jury i NM) 

Kortsystem i offisielle FIG konkurranser 
og andre registrerte konkurranser 

Oppførsel av trener som ikke har direkte innflytelse på gymnastens utførelse, eller 
resultat 

- Usportslig opptreden (gjelder for alle 
faser i konkurransen) 

1. gang: Gult kort til trener (advarsel) 
2. gang: Rødt kort, og trener må forlate 
konkurransen* 

- Annen åpenbar udisiplinert, 
fornærmende eller umoralsk oppførsel 
(gjelder for alle faser i konkurransen) 

Umiddelbart rødt kort, og trener må forlate 
konkurransen* 

Oppførsel av trener som har direkte innflytelse på gymnastens/ lagets utførelse/ resultat 
- Usportslig oppførsel (gjelder for alle 

faser i konkurransen) 
For eksempel forsinkelse av konkurransen, 
snakker til aktive dommer (andre enn D1), 
snakker direkte til gymnasten; gir signaler, roper, 
heier el. lignende under øvelsen 

1. gang: -0.50 for gymnast/ lag og gult kort til 
trener (advarsel) 

 
1. gang hvis trener snakker aggressivt til aktive 
dommere: -1.00 for gymnast/ lag og gult kort til 
trener 
2. gang: -1.00 (fra gymnast eller lag) og rødt kort 
til trener som må forlate konkurransearenaen* 

- Annen åpenbar udisiplinert og/ eller 
fornærmende oppførsel (gjelder for alle 
faser i konkurransen) 

F.eks. Ukorrekt tilstedeværelse i indre sirkel 
(konkurransearenaen), etc. 

-1.00 (for gymnast/ lag), umiddelbart rødt kort, 
og trener må forlate konkurransearenaen* 

 

Merk: Dersom en av to trenere fra et lag er utvist fra konkurransearenaen, er det mulig å 
erstatte han/ henne med en annen trener en gang i løpet av hele konkurransen (f.eks C-I). 
1. regelbrudd = gult kort 
2. regelbrudd = rødt kort, hvor trener også utvises fra resten av konkurransen 

 
* Hvis det er bare én trener, så kan trener forbli i konkurransen, men vil ikke bli akseptert 
for akkreditering ved neste VM eller OL. 

 
Artikkel 3.4 Forespørsler/ protester på karakterer 

 
(Detaljert prosedyre: Se FIG Technical Regulations, del 1, artikkel 8.4) 

 
Protester (forespørsler) på D-karakteren (øvelsens verdi) er tillatt. Treneren må gi beskjed 
muntlig til D1-dommeren umiddelbart etter at karakteren er vist opp, eller senest innen at 
karakteren til den påfølgende gymnasten er vist opp. Treneren må levere skriftlig protest til 
D1 innen 4 minutter. 
D1 må informere D2 og apparatansvarlig dommer umiddelbart når hun/ han får protest på en 
karakter. 

 
Dersom D1, D2 og apparatansvarlig dommer er enig i protesten, kan de avgjøre saken 
umiddelbart. Dersom de ikke er enige i protesten, eller de er uenige med hverandre, må leder i 
Superior Jury involveres, og Superior Jury avgjør saken. I Norge benyttes ikke 
videodømming. 



Utgave 1 – 2017 12  

I internasjonale mesterskap som benytter IRCOS vil en henvendelse fra en trener aktivere en 
videogjennomgang av øvelsen av et uavhengig panel (dvs. ingen dommere eller medlemmer 
av Superior Jury som var involvert i den opprinnelige karakteren). 

 
Den endelige avgjørelsen kan ikke påankes, og må tas senest innen: 

- På slutten av rotasjonen i kvalifisering, mangekampfinale og lagfinale 
- før karakteren på neste gymnast i apparatfinale 

 
Protester som kommer for seint vil bli avvist 
Et land eller en klubb kan ikke påklage karakteren til en gymnast fra et annet land eller klubb. 
Forespørsel angående E-karakteren er ikke tillatt. 
Ved tvil skal avgjørelsen gå i favør av gymnasten. 

Protester krever at det nasjonale forbundet betaler en avgift i størrelsesorden 

USD 300 for den første klagen 
USD 500 for den andre klagen 
USD 1000 for den tredje og ev. flere klager 

 
Beløpet må betales samme dag til lederen av konkurransejuryen, som igjen overfører pengene 
til FIG sentralt snarest og senest innen 10 dager etter konkurransen. 
Dersom den første klagen fører frem slik at karakteren forandres, vil nasjonen ved neste klage 
starte på USD 300. Tilsvarende gjelder for klage nr 2 og påfølgende klager. 

 
Eks. 
Første klage: USD 300. Klagen fører frem. 
Andre klage: USD 300. Klagen fører ikke frem 
Tredje klage: USD 500. 

 
Beløpet vil bli overført til FIG. 

 
Artikkel 3.5 Treneres ed 

 
«På vegne av alle trenere lover jeg at vi skal fremvise en positiv sportsånd og overholde god 
etikk i samsvar med de grunnleggende prinsippene ved den olympiske ånd. Vi forplikter oss 
til å utvikle gymnaster og støtte oss til «fairplay» prinsipper, en dopingfri idrett og respektere 
alle FIGs regler for internasjonale konkurranser». 
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Artikkel 4 Funksjoner – Teknisk komité turn kvinner 
President og medlemmer i FIGs tekniske komité, turn kvinner, utgjør konkurransejuryen og 
fungerer som appparatansvarlige dommere i offisielle FIG-konkurranser. 

 
4.1 Presidenten i TKTK 
Presidenten i TKTK eller hennes/hans stedfortreder er leder av konkurransejuryen (Chair of 
Superior Jury). Ansvaret er følgende: 

 
a) Overordnet ansvar for gjennomføring av konkurransen jf. TR 

 
b) Lede dommermøter 

 
c) Anvende bestemmelser og dommerforskrifter som gjelder for den aktuelle 

konkurransen 
 

d) Evaluere og fastsette verdi på nye elementer, behandle søknader om å heve 
skrankeholmene, og eventuelle øvrige problemer som kan oppstå. Slike problemer 
håndteres som oftest av kvinnenes tekniske komite. 

 
e) Sikre at tidsplan publiseres og at treningsplan overholdes 

 
f) Kontrollere arbeidet til apparatansvarlig dommer og gripe inn dersom det er 

nødvendig. Unntaket er tids- og linjekarakterer. Generelt kan karakterer ikke endres av 
presidenten etter at den er vist opp (bortsett fra ved eventuelle protester) 

 
g) Håndtere protester, som beskrevet ovenfor (art. 3) 

 
h) I samarbeid med konkurransejuryen gi advarsler eller erstatte enhver dommer som 

ikke dømmer tilfredsstillende eller har brutt dommereden. 
 

i) Gjennomføre en videoanalyse (etter konkurranse) i samarbeid med teknisk komité og 
kartlegge eventuelle dommerfeil. Resultater sendes inn for evaluering til FIGs 
disiplinærkomité 

 
j) Kontrollere at apparatene er i samsvar med FIGs regler 

 
k) I uvanlige/ spesielle omstendigheter: Kan nominere en dommer til en konkurranse 

 
l) Presidenten skal utarbeide en rapport til FIGs eksekutive komité snarest mulig etter 

konkurransen og senest innen 30 dager. Rapporten skal inneholde følgende: 
- Generelle merknader vedrørende konkurransen, spesielle hendelser og 
hvordan disse ble håndtert, samt konklusjoner for fremtiden. 
- Dommerne skal analyseres, og de beste dommerne vil bli belønnet. Det skal 
utøves sanksjoner mot dommere som ikke tilfredsstiller kravene som stilles. 
Alle karakterer som har blitt forandret skal spesifiseres. D-dommere analyseres 
særskilt. 
- Detaljert liste over alle intervensjoner. Karakterendringer før og etter 
publisering 
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Artikkel 4.2 Medlemmer i Teknisk komité 
 
Medlemmene i Teknisk komité turn kvinner i FIG utgjør konkurransejuryen (Superior Jury) i 
Olympiske Leker, VM og World Cup og de er apparatansvarlig dommer (Apparatous 
Supervisors) i hvert apparat. Deres ansvar inkluderer bl. a: 

 
a) Bidra til å lede dommermøtet i forkant av konkurransen og veilede dommerne i de 

ulike apparatene 
 

b) Anvendelse av dommerforskriftene med rettferdighet, konsistens og helt i samsvar 
med de gjeldende forskrifter og kriterier. 

 
c) Skrive ned alle øvelsene med symboler 

 
d) Regne ut D-karakter og E-karakter og skrive ned en kontrollkarakter som skal brukes 

til evaluering av dommerpanelene. 
 

e) Kontrollere totalvurderingen og endelig karakter i alle øvelser 
 

f) Passe på at gymnasten får en riktig karakter, ev. å gripe inn jf. 4.3 
 

g) Kontrollere at apparatene i trenings- og konkurransehall er i samsvar med FIGs 
regelverk 
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Artikkel 5: Konkurransejury: Struktur og reguleringer 
 
Artikkel 5.1 Dommeres ansvar 

 
Enhver dommer er fullt og helt alene ansvarlig for sin bedømming. Alle i dommerpanelet har 
ansvar for å: 

 
a) Ha kunnskaper om: 

- FIGs tekniske reglement 
- Code of Points (bedømmingsreglementet) 
- FIGs regler for dommere 
- Annen teknisk informasjon nødvendig for å gjennomføre deres oppgaver i 
den aktuelle konkurransen 

 
b) Inneha internasjonalt Brevet og dommerloggbok for nåværende periode 

 
c) Ha deltatt i og bestått eksamen i det dommerkurset som kreves for den aktuelle 
konkurransen 

 
d) Ha omfattende kunnskap om turn, forstå hensikten, formål, tolkning og anvendelse 
av enhver regel 

 
e) delta på dommermøte i forkant av den aktuelle konkurransen (i ekstraordinære 
situasjoner kan FIG/TKTK gjøre unntak fra denne bestemmelsen) 

 
f) Møte presis til alle dommermøter (i Norge 1 time før konkurransestart) 

 
g) Være til stede på podietreninger (obligatorisk for alle dommere) 

 
h) Være godt forberedt i alle apparater før konkurransen 

 
i) Forstå og følge de nødvendige retningslinjer for 

- inntasting av elektronisk karakter 
- utfylling av manuelle karakterlapper 

 
j) Være godt forberedt, uthvilt, årvåken, og punktlig, til stede minst en time før start, 
eller i henhold til instruksjonene i tidsplanen. 

 
k) Ha på seg foreskrevet antrekk, dvs. blå blazer, hvit bluse og blått skjørt/blå bukser. I 
Olympiske Leker gjelder eget antrekk. 

 
Under konkurransen må dommere: 

 
a) Til enhver tid handle profesjonelt, eksemplifisert ved upartisk atferd. 

 
b) Oppfylle funksjonene skissert i artikkel 5.4 

 
c) Vurdere hver øvelse nøyaktig, konsekvent, raskt og objektivt. I tvilstilfeller skal 
tvilen komme gymnasten til gode 
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d) Benytte symbolark å holde oversikt over egne karakterer 
 

e) Ikke forlate plassen sin.  Hvis dommeren må forlate sin plass, kreves tillatelse 
fra D1. 

 
Sanksjoner/ straff for upassende bedømming og oppførsel av dommere vil være i samsvar 
med den gjeldende versjonen av FIGs dommerregler og / eller tekniske reguleringer for den 
aktuelle konkurransen. 

 
Artikkel 5.2 Dommeres rettigheter 

 
Ved uenighet i dommerpanelet, har den aktuelle dommeren rett til å forklare sin karakter og 
å bli enige (eller ikke) i forhold til endring. Ved uenighet kan dommeren bli overstyrt av 
Superior Jury, og skal informeres om dette. 

 
Ved tiltak mot en dommer, har de rett til å sende inn en klage til 

a) Superior Jury, hvis handlingen ble initiert av apparatansvarlig dommer eller 
b) Jury of Appeal, hvis handlingen ble initiert av Superior Jury. 

 
Artikkel 5.3 Dommerpanelets komposisjon 

 
I offisielle FIG konkurranser, VM og OL, vil dommerpanelet bestå av et D-panel (D= 
difficulty: vanskelighetsgrad), et E-panel (E = Execution: utførelse), og et R-panel 
(referansepanel). 

 
- D-dommerne er trukket og utnevnt av FIGs tekniske komite i samsvar med 

FIGs gjeldene tekniske forskrifter 
- E-dommer panelet og utfyllende stillinger vil bli trukket av TK i samsvar 

med gjeldende tekniske forskrifter eller dommerregler som styrer den 
aktuelle konkurransen. 

- R-dommerne er utnevnt av FIG sentralt 
 

Dommerpanelets struktur varierer for ulike typer konkurranser. 
 
 
 

VM og Olympiske Leker – 9 dommere Internasjonale invitasjonskonkurranser – 
Min. 6 dommere 

2 D-dommere 2 D-dommere 

5 E-dommere 
2 R-dommere 

4 E-dommere 

 

Når det er færre enn 6 dommere kan D1 og D2 også fungere som E1 og E2. 
I tillegg til dommerpanelet skal det være tidtakere, linjedommere og sekretærer (med 
internasjonalt Brevet i store mesterskap). 
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Linjedommere og tidtakere: 
• To (2) linjedommere i frittstående 
• En (1) linjedommeren i hopp 
• En (1) tidtaker i frittstående 
• En (1) tidtaker i skranke 
• To (2) tidtakere i bom 

 
Endringer i dommerpanelets komposisjon er mulig for andre internasjonale, nasjonale og 
lokale konkurranser. 

 
Artikkel 5.4 Funksjonen til apparatansvarlige dommere 

 
5.4.1 D- panelets funksjon 

 
a) D1 og D2 stenograferer øvelsene og evaluerer øvelsene hver for seg før de sammen 

blir enige om D-karakteren. Diskusjoner er tillatt. 
b) D2 taster inn karakteren på datamaskinen 
c) D- karakteren inneholder: 

- Vanskelighetsverdi (DV = Difficulty value, basert på elementverdiene) 
- Kombinasjonsbonuser (CV = Composition value; ulike for hvert apparat) 
- Komposisjonskrav (CR = Composition recuirements) 

d) D-panelet i hopp styrer oppvarmingstiden 
 
Funksjonene til D1 dommer: 

a) Være bindeledd mellom apparatdommere og apparatansvarlig. Apparatansvarlig vil, 
når det er nødvendig, kontakte Superior Jury. 

b) Koordinere arbeidet til tid- og linjedommere og sekretærer 
c) Sikrer effektivitet i dommerpanelet, herunder kontroll av oppvarmingstid. 
d) Vise grønt lys eller gi klarsignal som varsler at gymnasten må starte øvelsen innen 30 

sekunder 
e) Sørger for at tids- og linjetrekk, og forhold vedrørende gymnast og trener gjøres før 

karakteren vises 
f) Sikre at følgende trekk brukes: 

- For kort øvelse 
- Manglende presentasjon før og etter øvelse. 
- Avgjøre om en gymnast har hoppet et ”0-hopp” 
- Trekker for mottak/ assistanse 

 
D-dommere må etter konkurransen: 
- Lage en rapport så raskt som mulig etter konkurransen med følgende informasjon: 

- Diskuterbare avgjørelser (nummer og navn på gymnastene) 
- Stenografiarkene skal være tilgjengelige under hele konkurransen. 
Presidenten i TKK er mottaker av rapporten. 

 
I Norgescup og nasjonale jr- og sr- konkurranser er D1 i de ulike apparatene ansvarlig for å 
sende inn en kort rapport om konkurransen til forbundskontoret senest innen en uke etter 
konkurransen. 
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5.4.2 E-dommerpanelets oppgaver 
 

a) Observere øvelsene nøye, evaluere feil og bruke trekktabellen på korrekt måte, 
uavhengig og uten å snakke med de øvrige dommerne 

b) Skrive ned trekkene for 
• Generelle feil 
• Apparatspesifikke tekniske feil 
• Artisteri (bom og frittstående) 

c) Dommerlappen skal fylles ut tydelig og raskt. Trekkene tastes inn i datamaskinen: 
Trekkene for generelle og spesifikke feil og artisteri. 

d) Dommeren skal kunne fremvise oversikt over egen bedømming av samtlige øvelser 
(utførelse og artisteri) 

 
Dersom det er manuell oppvising av karakterer, må dommeren påse at ”løpejentene” tar 
lappen med en gang den er utfylt. 

 
Artikkel 5.4.3 Referansedommeres oppgaver 

 
Referansedommere for OL og VM ble innført for å ha et automatisk og tidsbesparende 
korreksjonssystem i tilfelle problemer med utførelseskarakterer (E- karakterer). Det vil være 2 
(to) referansedommere per dommerpanel. Referansedommere kan brukes på alle offisielle 
FIG konkurranser (der IRCOS er tilgjengelig). Andre konkurranser kan bruke 
referansedommere, men dette er ingen plikt. 

 
Artikkel 5.5 Tidtakere, linjedommere og sekretærer 

 
5.5.1 Tid- og linjedommeres funksjon 

 
Tid og linjedommere er plukket ut blant kvalifiserte dommere, og skal utføre følgende 
oppgaver: 

 
Linjedommere skal: 

• Avgjøre om gymnasten er innenfor eller utenfor linjene i hopp og frittstående. 
• Informere om eventuelle trekk til D1 

 
Tidtakere skal: 

• Ta tiden på øvelsens varighet (bom og frittstående) 
• Ta tiden på fallperioden (karenstiden) i bom og skranke 
• Kontrollere at gymnasten starter innen 30 sek etter at klarsignal er gitt 
• Kontrollere innturning (Ved manglende deltakelse: Skriftlig informasjon til D-panelet) 
• Gi et lydsignal til gymnast og D-panel (bom) 
• Informere om eventuelle trekk (overtid) til D1 
• Ved brudd på tidsregler, må dommeren skrive ned den nøyaktige tiden, og 

overskridelse av tiden, dersom datasystemet ikke ivaretar dette 
 
5.5.2 Sekretærens oppgaver 

 
Sekretærer med god kjenskap til COP blir normalt forespurt av arrangøren. Sekretæren 
veiledes av D1, og er ansvarlig for at all informasjon blir tastet korrekt inn i datamaskinen.  
Sekretæren er videre ansvarlig for: 
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- Kontrollere rekkefølgen på lag og gymnaster 
- Gi klarsignal (grønt og rødt lys) 
- Vise den riktige karakteren 

 

Artikkel 5.6 Dommerpanelets plassering 
 

Dommerne skal plasseres slik sted at de kan utføre alle sine dommeroppgaver. 
 

- D1 skal plasseres i rett linje fra apparatets sentrum 
- Tidtakeren/tidtakerne sitter sammen med dommerpanelet (AST i illustrasjonen) 
- Linjedommere i frittstående sitter i hvert sitt hjørne og er ansvarlig for de to nærmeste 

linjene. 
- Linjedommeren i hopp sitter ved enden av landingsmatta 
- E- og R-dommerne plasseres ”med klokken” rundt apparatet, der dommer nr 1 sitter til 

venstre for D1 osv (se illustrasjon). 
 

Eksempel på plassering av dommersettet 
 

HOPP: 2 R2 3   4  
 1 R1 D2 D1 SEKR.  5 

SKR. 2 3 R1   4  

 1 D2 D1 SEKR. R2  5 

BOM 2 3 R2   4  

 1 R1 D2 D1 SEKR.  5 

FRITT. 2 3  R2  4  

 R1 1 D2 D1 SEKR.  5 
 

Variasjoner er mulig avhengig av forholdene i hallen 
 

Artikkel 5.7 Dommerens ed (TR 7.12) 
 

I VM, og andre viktige internasjonale mesterskap, må dommere og jury love å respektere 
dommer eden. 

 
”På vegne av alle dommere og offisielle representanter lover jeg at vi skal delta i dette 
verdensmesterskapet (eller andre viktige konkurranser) uten å være partisk. Vi skal respektere 
og forholde oss til regelverket i ekte, god sportsånd”. 
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DEL II 
EVALUERING AV ØVELSEN 

ARTIKKEL 6-9 
 
Artikkel 6 – Fastsettelse av karakter 

 
6.1 Generelt 

 
Reglene for øvelsesevalueringen og fastsettelse av endelig karakter er identiske i 
kvalifisering, lagfinale, mangekamp og apparatfinaler, med unntak av hopp der spesielle 
regler gjelder i kvalifisering og finale (se artikkel 10). 

 
6.2 Fastsettelse av endelig karakter 

 
a) Den endelige karakteren settes sammen av D- og E-karakter 

 
b) D- dommere beregner D- karakteren: innholdet i øvelsen, mens E- dommere beregner 

E- karakteren: utførelse og artisteri 
 

c) Den endelige karakteren fastsettes gjennom å legge sammen D- og E-karakter, med 
fradrag for nøytrale trekk (Se 5.4.1). 

 
d) Sammenlagtpoengsummen (i mangekamp) er summen av de endelige karakterene i 

alle fire apparater 
 

e) Lagpoengsummen legges sammen i samsvar med tekniske bestemmelser for den 
aktuelle konkurransen (varierer i ulike mesterskap). 

 
f) Kvalifisering for, og deltakelse i, lagfinale, mangekampfinale, og apparatfinaler vil 

skje i henhold til gjeldende tekniske forskrifter for den aktuelle konkurransen. 
 

g) I prinsippet er det ikke tillatt å repetere en øvelse 
 

Utregning av endelig karakter (D-karakter + E-karakter = Endelig karakter*) 

Eksempel: 

D- karakter 
Vanskeverdi (3 C-, 3 D-, 2 E-) + 3.10 
Komposisjonskrav + 2.00 
Komposisjonsbonus + 0.60 

 

 D- kar = 5.70  
E- karakter 10.00  

Utførelse - 0.70  
Artisteri - 0.30 - 1.00 

E- karakter=   9.00, Endelig karakter = 14.70 
 

*E- trekket på utførelse og artisteri blir lagt sammen, og deretter trukket fra 10.00 
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Det høyeste og laveste trekket strykes, og de tre midterste trekkene legges sammen og deles på 
tre = E-karakteren. 

 
Når det er fire E-dommere, strykes høyeste og laveste karakter. De to midterste legges 
sammen og deles på to = E-panelets karakter. 

 
6.3 For kort øvelse 

 
Trekk ved for kort øvelse tas av D- panelet. Dette er et nøytralt trekk fra endelig karakter: 

 
• 7 eller flere elementer er utført = -0 poeng 
• 5-6 elementer er utført = -4.0 poeng 
• 3-4 elementer er utført = -6.0 poeng 
• 1-2 elementer er utført = -8.0 poeng 
•  0    elementer er utført = -10 poeng 
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ARTIKKEL 7 – D- karakter: Regler for utregning 
 
7.1 D-karakter (innhold) 

 
a) D-karakter i hopp er vanskelighetsverdien i elementtabellen. 

 
b) D-karakter i skranke, bom og frittstående består av de 8 vanskeligste elementene (høyest 
elementverdi), komposisjonskrav og kombinasjonsbonuser 

 
7.2 Vanskelighetsverdi (DV) 

 
Den nåværende filosofi for øvelsesinnhold oppfordrer mestring av dans og akrobatisk 
koreografi med artistisk presentasjon. 
DV består av elementer fra elementtabellen som kan utvides etter behov. 

 
a) Verdien av de 8 vanskeligste elementene inkludert avsprang, blir lagt sammen i 

skranke, bom og frittstående. 
b) D-dommerne skriver ned alle elementverdiene, med mindre elementer ikke fyller de 

tekniske kravene for godkjenning 
 

• A = 0.10 
• B = 0.20 
• C = 0.30 
• D = 0.40 
• E = 0.50 
• F = 0.60 
• G = 0.70 
• H = 0.80 
• I  = 0.90 
 

 
7.2.1 Godkjenning av elementer 

 
a) For å bli godkjent må elementet utføres med kroppsposisjonen som er beskrevet i 

elementtabellen 
 

b) Samme element godkjennes med vanskeverdi bare én gang i øvelsen, og elementene 
telles i kronologisk rekkefølge. 

 
c) Arabian/ twist- elementer vurderes som forover elementer 

 
d) Godkjenning av like og ulike elementer: 

 
- Gymnastiske elementer som står under samme nummer i elementtabellen gis 
vanskeverdi bare en gang i øvelsen. 

- Maksimalt antall vendinger som telles for: 
• Piruett i passé-posisjon («vanlig» piruett): 4 (1440°) 
• Alle andre piruetter: 3 (1080°) 
• Splitthopp, vekselhopp o.l.: 1 ½ (540°) 
• Komplekse hopp (f.eks. vekselhopp til ring): 1 (360°) 
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e) Elementer er forskjellige hvis de står under forskjellig nummer  
f) Elementer vurderes som like hvis de står under samme nummer og har følgende 

kriterier: 
 

Skrankeelementer: 
- Utføres med eller uten hopp-grep-skift 
- Kjempe forover og bakover utført med samlede eller delte bein, knekk i 

hofteleddet eller strak hofte 
- Såle-elementer forover og bakover utført med samlede eller delte bein 

 
Gymnastiske elementer: 
- Med sats på ett eller to bein med samme beinstilling i luften. 

• For eksempel: Pistolhopp med sats på ett bein, eller begge bein 
- Utføres på tvers- eller på langs i bom 

• Hopp utført på tvers (start og landing sidelengs) av bommen gis en 
DV høyere enn om det utføres på langs 

• DV gis kun en gang og i kronologisk rekkefølge 
• Hopp som starter fra sideposisjon og ender på langs, eller omvendt, 

ansees som hopp utført på langs 
- Landing på ett eller to bein på bommen 
- Landing på ett eller to bein eller på magen (Shushunova-landing) i fr.st. 

 
Akrobatiske elementer: 

 -   Med landing på ett eller to bein i bom og fr.st. 
 

g) Elementer er forskjellige hvis de er oppført under like nummer i elementtabellen, 
og fyller følgende kriterier: 
 
Akrobatiske elementer:  

- Det er ulik kroppsposisjon i salto (kroppert, pikert, strak) 
- Det er ulik dreining i elementet: 180 – 360, 540, 720 osv. 
- Håndstøtte med en eller begge armer, eller fritt 
- Akrobatiske elementer med sats fra ett eller begge bein i fr.st. 
 
   Gymnastiske elementer: 
- Piruetter innover og utover i bom og fr.st. anses bare som ulike i direkte kombinasjon. I 

så tilfelle får begge piruettene elementverdi, bortsett fra ved piruett i passé-posisjon 
(«vanlig» piruett, og ved underkjenning av piruett med foten i vannrett posisjon)  

 
7.2.2 Godkjenning av elementer skjer i kronologisk rekkefølge 

 
a) Dersom de tekniske kravene til et element ikke er tilfredsstilt: 

- Blir det godkjent som et annet element i elementtabellen, eller 
- Satt ned en DV, eller 
- Det gis ingen verdi 

 
b) Hvis elementet godkjennes som et annet element (fra elementtabellen pga tekniske 

feil), kan elementet gjentas med korrekt teknikk og få tellende DV. 
 

- Eksempel: Beinvekslingshopp med første bein under 45° (ved første beinsving) 
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telles som landmålerhopp. Dersom hoppet gjentas med korrekt teknikk gis DV 
fordi begge elementer står i elementtabellen. 

- Eksempel (bom): 1/1 piruett med beinet vannrett (90 grader) godkjennes som et 
A, og ikke et C, dersom beinet ikke holdes vannrett hele dreiningen. Gjentas 
elementet på nytt og beinet holdes vannrett eller høyere hele dreiningen, gis det 
C- verdi 

c) Dersom et element settes ned i verdi pga tekniske feil og gjentas på nytt, ansees det 
som en repetisjon og gis ingen DV. 

 
- Eksempel: Skr: Kjempeomsving bakover 1 ½ dreining settes ned en DV i verdi 

(C) grunnet manglende håndstående før dreiningen. Dersom elementet utføres 
på nytt i håndstående gis ingen DV (Tilsvarende regel gjelder for f.eks. såle til 
håndstående eller fritt hjulomsving til håndstående). 

 
7.2.3 Nye hopp, elementer og forbindelser 
Gymnaster og trenere oppfordres til å melde inn nye hopp og elementer som ikke er listet i 
elementtabellene. I tillegg vil TKTK ta i betraktning nye og originale kombinasjonsbonuser 
som ikke har blitt utført tidligere. TKTK ber om at nye hopp, elementer eller forbindelser 
(utført for første gang i offisielle FIG-konkurranser, VM, Verdenscup og Olympiske Leker) 
sendes elektronisk, på faks eller post til komiteen. 

 
a) Som prinsipp vil bare elementer som er vist tidligere stå i vansketabellen 

 
b) For at elementet skal bli anerkjent som et nytt element, kreves at elementet er 

vellykket utført i en offisiell FIG-konkurranse: 
VM OL 
Ungdoms-OL (Youth Olympic games) 

 
c) Hvis mer enn en gymnast utfører elementet for første gang gis ikke elementet navn 

etter gymnasten. Elementet må for øvrig gis minimum C-verdi 
 

d) Elementene skal være mottatt i komiteen innen aktuell tidsfristen for konkurransen. 
Video av elementet og tekniske tegninger forutsettes vedlagt søknaden 

 
e) FIG/TKTK vurderer 

- vanskegraden på nye hopp (hoppgruppe og nummer) 
- vanskegraden på nye elementer 
- Kombinasjonsbonuser 

 
f) FIGs vurdering av elementverdien kan være forskjellig fra den elementverdien som 

tidligere er fastsatt i ikke-offisielle FIG-konkurranser 
 

g) Beslutningen vil bli kommunisert snarest i skriftlig form til 
- Aktuell nasjon og 
- Dommere på dommermøte, eller ved «briefing» før konkurransen 

 
I alle øvrige konkurranser leveres søknad om fastsetting av elementverdi for nye elementer til 
konkurranseleder eller til FIGs tekniske representanter. Vanskegraden fastsettes før 
konkurransen. Verdifastsettingen av elementet er kun gyldig i den aktuelle konkurransen. 
Elementbeskrivelse og vurdering av elementverdi skal videresendes til Presidenten i TKTK 
slik at komiteen kan vurdere elementet i sitt neste møte. Disse elementene vil kun være gyldig 
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etter at de har blitt vist i en offisiell FIG-konkurranse. 
 
I Norge: Elementer sendes til godkjenning i forkant av konkurransen. Godkjenningen gjelder 
for konkurranser i Norge frem til elementet evt. er vist i en internasjonal konkurranse og 
vurdert på nytt. 

 
 
7.3 Komposisjonskrav (CR) 2,0p 

 
Krav til komposisjon er beskrevet under de respektive apparatene. Det er mulig å oppnå 
maksimalt 2,0 p. 

 
a) Bare elementer fra elementtabellen kan benyttes for å dekke komposisjonskrav 

 
b) Et element kan tilfredsstille kravet til mer enn et komposisjonskrav; men et element 

kan ikke repeteres for å tilfredsstille flere krav. 
 
7.4 Kombinasjoner/bonus (CV) 

 
Bonus oppnås gjennom særlig spesielle og vanskelige kombinasjoner av elementer i skranke, 
bom og frittstående. 

 
a) Elementer som brukes for CV trenger ikke være blant de 8 tellende elementene for 

DV. Alle elementer må være fra elementtabellen 
b) Verdi av bonus/kombinasjoner: 

+ 0,1p 
+ 0,2p 
+ 0,3p 

c) Regler for bonus - CV er listet opp i de ulike apparatene: artikkel 11, 12 og 13 
d) Elementer som er satt ned i verdi (DV) kan benyttes for kombinasjonsbonus 
e) For å få bonus må elementet/kombinasjonen utføres uten fall 

 
7.4.1 Direkte og indirekte forbindelser 

 
Alle forbindelser må være direkte, kun i frittstående kan akrobatiske forbindelser være 
indirekte 

 
Forbindelser ansees som direkte når elementene utføres uten: 

 
a) Nøling eller stopp mellom elementene 
b) Ekstra skritt mellom elementene 
c) Foten berører bommen mellom elementene 
d) Ubalanse eller ustøhet mellom elementene 
e) Utstrekning av bein/ hofte i landing på første element (bøy strekk) før neste element 
f) Ekstra arm-/ beinsving mellom elementene 

 
Indirekte forbindelser (kun i akrobatiske serier i frittstående): Akrobatiske serier med 
direkte kombinasjon av elementer med svevfase og håndisett mellom saltoer (fra gr.3, eks 
flikkflakk, araber osv) 

 
Godkjenning av direkte eller indirekte forbindelser i fr.st. skal gå i favør av gymnasten. 
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Rekkefølgen på elementene i en kombinasjon er valgfri (hvis ikke det er et spesielt krav for å 
godkjenne CV). 

 
7.4.2 Repetisjon av elementer for å oppnå bonus (CV) 

 
a) Elementer kan ikke repeteres i en annen forbindelse for bonus 

- Elementene telles i kronologisk rekkefølge 
 

b) Elementer i skranke og akrobatiske elementer i bom og frittstående kan utføres to 
ganger i samme kombinasjon/ forbindelse, f eks. 

• Skranke: Tkatchev x 2, stalder med 1/1 vending x2 
• Bom: fritt overslag x 2 (kineser), flikkflakk med 1/1 vending x2 
• Frittstående: indirekte eller direkte kombinasjoner med whipback (temp-salto) 

2x dir. dobbelt pikert salto bakover 
 

c) I direkte forbindelser med tre eller flere elementer, kan element nr to (og de 
påfølgende) brukes enda en gang. Bonus gis for alle forbindelsene 

• første gangen som det siste elementet i en forbindelse 
• andre gangen som det første elementet som starter en ny forbindelse 

d) I direkte forbindelser med tre eller flere elementer, må eventuelle repeterte 
slippelementer i skranke, eller repeterte saltoer i bom/fr.st. være direkte forbundet. Bonus 
gis da for alle forbindelsene. F.eks.: (skranke) Stalder med 1/1 vending- Tkatchev x2- 
pak- salto (D-D-X-D): Totalt 0,4 i bonus (0,1+0,2+0,1) 
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ARTIKKEL 8 – E- karakter 
 
8.1 Beskrivelse av E-karakter 10.00 (utførelse) 

 
Ved perfekt utførelse og artistisk og koreografisk presentasjon kan gymnasten oppnå 10,00 i 
E- karakter 

 
E- karakteren inkluderer trekk ved: 

- Utførelse 
- Artisteri og koreografi 

 
8.2 E- dommerens oppgaver 

 
E- dommerne bedømmer øvelsen(e), og fastsetter sine trekk uavhengig av hverandre. 

 
Hver øvelse vurderes ut fra hva som anses som perfekt utførelse. Alle avvik fra det optimale 
medfører trekk. 

 
Trekk for utførelse og artisteri blir lagt sammen og deretter trukket fra 10.00 poeng for å 
bestemme E-karakteren. 

 
Trekkene fremgår av trekktabellen i artikkel 8.3, apparatspesifikke trekk i artikkel 10-13, og 
teknikk (artikkel 9). 
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Artikkel 8.3 – Generell trekktabell 
 

Feil  Små Middels Store Ekstra 
store 

  0,1 p 0,3 p 0,5 p 1,00 p 

E-dommere (E1-E5) 
     

Holdningsfeil, feil ved utførelse      
Bøyde armer eller bøyde knær Hv.g X X X  
Beindeling Hv.g <skuldebredde >skulderbredde   
Kryssede bein i elementer med 
dreining 

Hv.g X    

Utilstrekkelig høyde på elementene Hv.g X X   
Utilstrekkelig eksakthet i kroppering, 
pikering i enkelt salto 

 
Hv.g  

90° 
hoftevinkel 

>90 
hoftevinkel 

  

For tidlig pikering i strak salto, og 
strak med skru (skr, bom og fr.st) 

Hv.g X X   

Nøling ved utførelse av element eller 
bevegelse 

Hv.g X    

Forsøk uten å gjøre noe element 
(f.eks. ombestemmer seg/ kommer 
«feil») 

Hv.g  X   

Retningsavvik Hv.g X    
Utilfredsstillende 
kroppsposisjon/holdningsfeil 

- Justering av kroppsposisjon 
- bøyde/ slappe vrister 
- Manglende beinsplitt i 

akrobatiske elementer uten 
svevfase 

 
 
Hv.g 
Hv.g 
Hv.g 

 
 

 
 
X 
X 
X 

 
 

 
 
 
 
X 

  

Mangelfull teknikk / utilfredsstillende 
utførelse av gymnastiske elementer, se 
liste i artikkel 9. 

 Hv.g  X  X  X  

Presisjon (hvert element skal ha en klar 
utgangs- og sluttposisjon, og det skal 
være full kontroll i alle faser: I H og skr., 
og i akrobatiske elementer i B og fr.st) 

 Hv.g X    

For nærme apparatet i landing (skr., bom)   X   

Feil i landingen (alle elementer og 
avhopp) 

 Hvis ikke fall: 
maks. landingstrekk 0,8 

  

Beindeling i landingen Hv.g X    
Ekstra armsving (uansett hvor mange)  X    
Manglende balanse Hv.g X X   
Ekstra skritt, lite hopp Hv.g X    
Ekstra stort skritt eller hopp (>1m)  Hv.g  X   
Holdningsfeil i landingen Hv.g X X   
Dyp landing Hv.g   X  
Støtte på matta eller apparatet med 1 
eller 2 hender 

Hv.g    1,00 

Fall Hv.g    1,00 
Fall i eller mot apparatet Hv.g    1,00 
Lander ikke på beina først Hv.g    1,00 
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Feil  Små Middels Store Ekstra store 
  0,1 p 0,3 p 0,5 p mer 
D-dommere (D1-D2) 
Kombinasjon/forbindelse med 
fall 

S, B, F    Ingen CV, ingen SB 
(bom) 

Lander ikke med beina 
først etter element 

Hv.g    Ingen DV, CV, CR, 
ingen SB (bom) 

Sats utenfor markerte linjer F    Ingen DV, CV, CR 
Manglende presentasjon før 
og/eller etter øvelsen til D- 
dommer 

 Gym/app  X fra 
sluttkar. 

  

Forhold vedrørende treneren      

Mottak S, B, F    Ingen DV, CV, CR, 
1,00 p fra endelig kar. 

Trener blir igjen på podiet 
(hopp/bom/fr.st) 

   0,5 p fra 
sluttkar. 

 

Av D-panelet (i samarbeid med jury i NM – fra sluttkarakter) 
Ukorrekthet vedr. 
apparatene 

     

Manglende bruk av 
sikkerhetsmatte i rondat-hopp 
(se 10.4.2) 

Gym/app    Ugyldig hopp (=0) 

Mangler ekstra 10-cm matte i 
landingen 

Gym/app   X  

Endring av apparathøyden uten 
tillatelse 

Gym/app   X  

Plassering av brett på 
ureglementert underlag 

Gym/app   X  

Ta vekk fjærer /sette inn nye 
fjærer eller bytte om fjører i 
brettet 

Gym/app   X  

Bruk av ekstra matter utover 
det som er tillatt 

Gym/app   X  

Flytting av ekstra matte Gym/app   X  
Ukorrekt bruk av magnesium, 
eller påfører skade på apparater 

Gym/app   X  

 

Skriftlig melding fra D-panelet til (Superior Jury i NM) ellers D1 trekk 
Ulike turndrakter (for 
gymnaster på samme lag) 

Lag    1.00 P. 
I C-I, IV tas trekket en 
gang fra det apparatet 
der det først ble 
oppdaget 

Ukorrekt eller uestetisk 
polstring 

Gym/app  X   

Manglende nasjonalemblem Gym/app  X I C-I, II, IV gjøres trekket en gang 
fra apparatet der det først 
oppdages. 
I C-III tas trekket fra 
apparatkarakteren 

Manglende startnummer Gym/app  X 

Ukorrekt antrekk – drakt, 
smykker, farge på bandasje 

Gym/app  X 

Start i feil rekkefølge Gym/app    1,00 C-I & IV fra total 
lagsum. 
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Skriftlig melding fra D-panelet til (Superior Jury i NM) ellers D1 trekk 
Feil  Små Middels Store Ekstra store 

  0,1 p 0,3 p 0,5 p mer 
Forhold vedrørende 
gymnasten 

     

Ukorrekt reklame (trekkes i 
hvert apparat i apparatfinale) 

Gym/app  X   

Forlate konkurransearenaen 
uten tillatelse fra leder av 
konkurransejuryen (I Norge: 
D1 eller jury) 

    Diskvalifikasjon 

Manglende deltakelse i 
premieutdelingen (uten 
tillatelse) 

    Karakter/plassering 
strykes 

Forsinker eller skaper avbrudd i 
konkurransen 

    Diskvalifikasjon 

Usportslig opptreden Gym/app  X   
Gymnasten blir værende igjen 
på podiet 

Gym/app  X   

Gymnasten snakker til aktive 
dommere under konkurransen 

Gym/app  X   

Skriftlig melding fra tidtaker til D1 
Overskrider innturningstiden 
(etter advarsel) 

• Individuelt 

Lag 
 
Gym/ap
p 

 X 

X 

  

Starter ikke øvelsen innen 30 
sekunder etter at klarsignal er 
gitt 

Gym/ap
p 

 X   

Starter ikke øvelsen innen 60 
sekunder etter at klarsignal er 
gitt 

Gym/ap
p 

    ”0” (mister retten til å 
gjøre øvelsen) 

Overtid (Bom og fr.st) Gym/ap
p 

X    

Starte øvelsen uten at klarsignal 
er gitt 

Gym/ap
p 

   ”0” 

Overskride karenstiden ved fall 
(skranke og bom) 

Gym/ap
p 

   Øvelsen anses for 
avsluttet 
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Av leder av konkurransejuryen (i samråd med konkurransejuryen) Gjelder 
offisielle FIG-konkurranser.       D1 i Norge (sammen med juryen i NM) 
Forhold ved treneren som ikke direkte påvirker resultatet/prestasjonene til 
gymnastene/laget 
Usportslig opptreden som ikke direkte påvirker 
prestasjonene til laget/gymnastene (gjelder for 
konkurransen, trening, innturning og under hele 
arrangementet) 

Første gang; - gult kort til treneren og 
advarsel 
Annen gang: - rødt kort til treneren. Utvist 
fra konkurransegulvet, treningshall og 
oppvarmingshall. 

Annen utagerende, udisiplinert eller truende oppførsel 
som ikke direkte påvirker prestasjonene til 
laget/gymnastene (gjelder for konkurransen, trening, 
innturning og under hele arrangementet) 

Umiddelbart rødt kort og utvist fra 
konkurransegulvet, treningshall og 
oppvarmingshall. 

Forhold ved treneren som direkte påvirker resultatet/prestasjonene til 
gymnastene/laget 

Usportslig opptreden som direkte påvirker prestasjonene/ 
resultatene til gymnastene/laget (gjelder for selve 
konkurransen) f. eks snakke til aktive dommere (unntatt 
D1 i tilfelle protest på en D-karakter), snakker til 
gymnasten, gir signaler, roper, eller lignende i løpet av 
øvelsen 

Første gang;  - 0,5 p (fra gymnasten /laget 
i apparatet), gult kort til treneren 
(advarsel) 
Første gang: - 1,00 p (fra gymnasten 
/laget i apparatet) og gult kort til treneren 
og advarsel dersom treneren snakker 
aggressivt til dommerne. 
Annen gang: - 1,00 p (fra gymnasten 
/laget i apparatet), rødt kort til treneren. 
Utvist fra konkurransehallen. 

Annen utagerende og truende oppførsel fra trenere som 
direkte påvirker gymnastenes/lagets prestasjoner (gjelder 
for selve konkurransen), f. eks flere enn forskrevet antall 
trenere på podiet 

- 1,00 p (fra gymnasten/laget i apparatet). 
Umiddelbart rødt kort og utvisning fra 
konkurransehallen. 
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Artikkel 9 – Teknikk (godkjenning av elementer) 
 
For å kunne godkjenne et element settes det krav til teknisk utførelse av elementet. 

 
Alle retningslinjer for vinkler og kroppsposisjoner i elementer er omtrentlige og ment som 
retningsgivende 

 
9.1 ALLE APPARATER 

Kroppsposisjoner 

Kroppert 
• Mindre enn 90° hofte- og knevinkel i enkle saltoer og gymnastiske 

elementer 
Pikert  

• Mindre enn 90° hoftevinkel i enkle saltoer og gymnastiske elementer 
 

Strak (hele kroppen må være strak) 
• Litt krom (i overkroppen/ inn med brystet), og/ eller litt svai er tillatt 

 
9.1.1 Godkjenning av elementer 

 
a) Kroppert 

- Når knevinkelen er 135° eller mer, bedømmes salto som pikert 
 

b) Strak 
- Strak posisjon må opprettholdes i over halvparten av saltoen i: 

• Enkle saltoer 
• Doble saltoer i frittstående og i avsprang (skranke) 
• Hopp (med salto) 

- Når ingen strak posisjon vises, betraktes salto som pikert i: 
• Elementer uten skru 
• Hopp 

 
9.1.2 Landinger fra enkle saltoer med skru 

 
a) Skru/dreininger må være fullført eksakt. Dersom dreiningen ikke er fullført, settes 

elementet ned til et annet element i elementtabellen 
- avsprang fra skranke og bom 
- i løpet av øvelsen i bom og fr.st. 
- alle landinger i hopp 

Note: Fremste fot er avgjørende for godkjenning av elementets vanskeverdi (DV) 
b) Ved underrotasjon: 

- 3/1 skru blir 2 1/2 skru 
- 2 ½ skru blir 2/1 skru 
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- 2/1 skru blir 1 ½ skru 
- 1 ½ skru blir 1/1 skru 

 
Note: Ved direkte kombinasjon av saltoer med skru i frittstående, blir elementet ikke 
satt ned i verdi selv om rotasjonen ikke er eksakt fullført så lenge gymnasten klarer å 
fullføre kombinasjonen.   

 
 
9.1.3 Fall i landinger 

 
a) Landing med føttene først – elementet godkjennes 
b) Landing uten føttene først – elementet godkjennes ikke. Ingen elementverdi 

 
 
9.2 BOM OG FRITTSTÅENDE 

 
Godkjenning av dreining i gymnastiske elementer 

• Dreining må være eksakt fullført. Dersom dreiningen ikke er fullført, settes elementet 
ned til et annet element i elementtabellen 

• Hofte- og skulderposisjon er avgjørende for godkjenning av elementverdi 
 
9.2.1 Vanskeverdi for piruetter: 

• 180° på bom 
 360° i fr.st. 

 
a) Ved underrotasjon på ståbeinet: 
(f.eks.): 

- 3/1 piruett blir 2/1 piruett (fritts.) 
- 2/1 piruett blir 1½ piruett (bom) 

 
b) Piruetten 
- må være utført på tå 
- fiksert holdning, klar posisjon gjennom hele dreiningen 
- strakt eller bøyd ståbein har ikke betydning for elementverdien 
- når hælen/foten settes ned anses dreiningen for avsluttet 
- For piruetter som krever at det frie beinet holdes i en bestemt posisjon, må denne 

holdes gjennom hele piruetten 
- Hvis det frie beinet ikke holdes i foreskrevet posisjon gjennom hele piruetten: Finn et 

annet element i elementtabellen (annen piruett) 
 
9.2.2 Gymnastiske sprang og hopp med dreining godkjennes ved: 

• 180° på bom 
• 360° i fr.st. (unntak: hopp i damespagat, splitthopp og ringhopp) 

 
Det er tillatt med ulike teknikker i sprang/ hopp med dreining; f. eks pikering, kroppering eller 
beindeling i begynnelsen, midten eller slutten av dreiningen. 
 
Ved manglende rotasjon på mer enn 30° blir hoppet satt ned til et annet element. For eksempel: 
Beinvekslingshopp med 360° vending blir satt ned til beinvekslingshopp med 180° vending 
Beinvekslingshopp med 180° vending blir satt ned til beinvekslingshopp med 90° (Johnson) 
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Definisjon på ulike gymnastiske sprang (engelsk): 
• Leap: sats på ett bein, landing på det andre beinet eller begge bein. 
• Hop: Sats på ett bein, og landing på samme fot eller begge. 
• Jump: Sats på begge bein, og landing på ett eller begge bein. 

 
9.2.3 Krav til beinsplitt 

 
Gymnastiske hopp, sprang og piruetter i spagat har krav til 180° beinsplitt.  
Ved utilstrekkelig beinsplitt og feil posisjon på beina: 
 
Utilstrekkelig beinsplitt (E-trekk): > 0°-20°– 0,10 p 
>20° – 45°– 0,30 p 
>45° eller mer – finn et annet element i elementtabellen (hvis det eksisterer) eller ingen verdi. 

 
Feil splitt: Beinsplitt er ikke parallell med gulvet: - 0,10 
 
For vater er det krav til 180° beinsplitt. Ved <180° splitt gis ingen DV. 

 
9.3 KRAV TIL UTVALGTE GYMNASTISKE ELEMENTER 
Les mer om gymnastiske elementer (med tegninger og spesifikke regler for enkelte 
hopp) i art. 9.3 i internasjonalt bedømmingsreglement, engelsk utgave (vedlagt). 

 
Holdningsfeil 
Trekk for holdningsfeil (svai, bøyde bein, slappe vrister osv.) gjøres i tillegg til trekkene 
for amplitude. Maksimalt samlet trekk for holdningsfeil (inkl. trekk for manglende 
beinsplitt) er 0,50p per gymnastisk element. 
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9.3   REQUIREMENTS FOR SELECTED DANCE ELEMENTS 

Tuck Jump with/without turn 
 

 
Requirement: 
 Hip angle -  less than 90° 
 Knees above horizontal 
 
D-Panel  
  > 135° hip/knee angle  – No, or other  DV  
 
E-Panel 
 Knees at horizontal  – 0.10 
 Knees below horizontal  – 0.30 

 

Wolf Jump with/without turn 
 

 
 
 
 

Requirement: 
 Hip angle -  less than 90°  
 Extended leg above horizontal 
 
D-Panel 
 > 135° hip angle  – No, or other DV 
 
E-Panel 
 Extended leg at horizontal – 0.10 
 Extended leg below horizontal – 0.30 

 
 

Cat Leap with/without turn   
Requirement: 
 Legs alternation 
 Knees above horizontal 
 Evaluate the lowest knee position 

 
D-Panel 
 > 135° hip angle  – No, or other DV 
 Lack of alternation  – Tuck jump 
 
E-Panel 
 One/both legs at horizontal – 0.10 
 One/both legs below horizontal  – 0.30 

 
 

Straddle Pike Jump with/without turn 
 Requirement:  

 Both legs must be above horizontal  
 
D-Panel  
•   > 135° hip angle  – No, or other DV  
 
E-Panel 
 Incorrect (uneven) leg position  – 0.10 
 Legs at horizontal – 0.10 
 Legs below horizontal – 0.30 

 

Ring jump 
 

 
Requirements: 
 Upper back arch and head release  
 180° split of legs on the diagonal 
 Back foot to crown of head 

 
D-Panel 
 No arch & release of head  – Split jump or 

 Sissone 
 No Split – No DV 
 
E-Panel 
 Insufficient arch position – 0.10 
 Rear foot at head height – 0.10 
 Rear foot at shoulders height – 0.30 
 

 
Scales (4.102)  
 
 
 

Requirement: 
 180˚ split 
 
D-Panel 
 < 180˚ split  – No DV 

 

Example for the turns with specific leg positions: 
 

 Requirement:  
 Free leg fwd or bwd at horizontal  

throughout turn 
 
D-Panel 
 Free leg below horizontal – another  
 element from the COP 
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Sheep Jump   
 Requirements: 

 Upper back arch & head release with feet to 
crown of head 

 Hip extension 
 
D-Panel 
 No arch & release of head  − No DV 
 Feet below shoulder height − No DV 
 
E-Panel 
 Insufficient arch − 0.10 
 Feet at head height & below − 0.10 
 Insufficient hip extension − 0.10 
 Insufficient bent legs (≤ 90°)  − 0.10 

 

 

Yang Bo   
 Requirements:  

 Large body arched, head release 
 Over split with front leg min. horizontal 
 
D-Panel  
 No arch & release of head  
    – Split Jump or Sissone  
 Front leg below horizontal  – Ring jump 
 
E-Panel 
 Insufficient arch position – 0.10 
 No over split but both legs at horiz. – 0.10 

 

 

Switch Leap   
Requirement:   
 Free leg swing min. 45˚ 
 Swing with straight free leg  
 
D-Panel 
 Lack of free leg swing  – Split Leap 
 
E-Panel 
 Free leg swings less than 45˚ – 0.10 
 Free leg bent  – 0.10/0.30 

 

 
  

Switch Leap with turn ( )   
 Requirement:   

 Free leg swing min. 45˚ 
 Swing with straight free leg  
 Must show cross split  
 
D-Panel 
 Lack of  free leg swing  –  credit Split Leap  

 with turn 
 Incomplete turn in  becomes  

 Incomplete turn in becomes   
 
E-Panel 
 Less than 45° – 0.10 
 Free leg bent    – 0.10/0.30 

Ring Leap/Switch Ring Leap (with/without turn) 
 

 
 
 
 

Requirements: 
 Upper back arch and head release 
 180° split of legs 
 Front leg at horizontal and back foot to crown of head 
 The turn should be performed after ring position shown 
 
D-Panel 
 No arch & release of head  – Split/Switch leap 
 Incorrect timing of the turn ─ Split/Switch leap with turn 
 
E-Panel 
 Insufficient arch position – 0.10 
 Front leg below horizontal – 0.10 
 Rear foot at head height  – 0.10 
 Rear foot at shoulders height  – 0.30 

Maximum cumulative deductions for Deviation from required body shapes may not 
exceed 0.50. 
Body Shape Deductions include:  

 Lack of Split 
 Bent Legs 
 Toes not pointed 
 Specific Element Body Shape Deductions (listed in 9.3) 
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9.4 SKRANKE 
Vipp til håndstående 
Håndstående godkjennes dersom hele kroppen er innenfor 10 grader. Når håndstående er 
fullført innen 10 grader er det ikke noe trekk. 

 

 
 

 
 
Omsving elementer med/uten dreining mot håndstående  

 
- Svingelementer med dreining som ikke når eller går gjennom håndstående (innen 10°) og 

som fortsetter, etter endt dreining, i motsatt fartsretning 
 

         
 
Omsving uten dreining og svevelementer fra øvre til nedre holme  

                 
 

 
 

Svingelementer med min 180 dreining: 
– Alle kroppsdeler må over horisontalplanet for vanskeverdi; Under horisontalt = ingen DV 

(mellomsving/ ekstrasving: -0,50) 

D-panelet: 
Fullført innen 10°  - gi DV 
> 10° - ingen DV 
E-panelet: 
> 10° – 30°: ingen trekk 
> 30°- 45° grader: - 0,10 p 
> 45°: - 0,30 p 
> betyr større enn 

D-panelet: 
Fullført innen 10°  - gi DV 
10° - 1 DV lavere 
E-panelet: 
Avvik fra håndstående-posisjon: 
> 10° – 30° – 0.10 
> 30° – 45° – 0.30 
> 45° – 0.50 
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Omsving med dreining og vipp til håndstående med dreining fullført i håndstående: 
 
 

 
 

 

              
 
 
E-panelet: Trekk for holdningsfeil og utilstrekkelig amplitude kommer i tillegg. 

 
Spesifikke elementer: 

 
- Adler (5.501) og Pak salto (3.404): Trekkene er som ved vipp til håndstående: Innen 30° 

= 0 trekk for grader. Mellom 30- 45° = 0.10. Under 45° = -0.30. 

Adler settes ned 1DV hvis elementet fullføres under 30°. 

Pak salto settes ikke ned i verdi (avvik fra håndstående vurderes når gymnasten tar tak i 
nedre holme med hendene). 
 

                   

D - Panelet 
Fullført innen 10° (begge sider) eller dreining 
utføres etter håndstående – gi DV 
E- Panelet 
For sent fullført dreining: 
> 10° – 30° – 0.10 
> 30° – 45° – 0.30 
> 45° – 0.50 
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DEL III 

APPARATSPESIFIKKE BESTEMMELSER 

ARTIKKEL 10- 13 
 

Artikkel 10 – Hopp 

10.1 Generelt 
Gymnasten hopper ett eller to hopp fra hopptabellen avhengig av konkurranseform. 

 
- Maksimalt tilløp er 25 meter. Måles fra hesten 

 
- Hoppet starter med tilløp og sats på brettet med to bein, enten 

• forover eller 
• fra bakover (rondat-hopp) 

 
- Hopp med sidelengs landing er ikke tillatt 

 
- Gymnasten må bruke sikkerhetsmatte i rondathopp (rundt brettet) 

 
- Matte foran brettet på yurchenkohopp er valgfri 

 
- Alle hopp har et hoppnummer i hopptabellen 

 
- Gymnasten er selv ansvarlig for å vise opp hoppnummer foran hvert hopp 

 
- Når gymnasten har fått klarsignal, gjør hun sitt første hopp og går deretter tilbake for ev. å 

gjøre hopp nr to. Når hun har fått karakter for sitt første hopp, skal hun være klar til hopp 
nr to. 

 
- Etter sats på brettet evalueres hoppets faser: 

Innhoppsfase (1. svevfase) 
Støttefasen, 
Svev (2. svevfase) og landing. 

 
10.2 Tilløp 

 
Nytt tilløp (uten og ha berørt brettet) medfører 1,00 i trekk. Regler for ekstra tilløp er som 
følger: 

 
• Når det stilles krav til 1 hopp, er et tilløp nr. 2 tillatt med trekk på 1,00 
• Et tilløp nr. 3 er ikke tillatt 
• Når det stilles krav til to hopp, er et tilløp nr. 3 tillatt med trekk på 1,00 
• Tilløp nr. 4 er ikke tillatt 
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D-dommer trekket for ekstra tilløp etter endelig karakter på dette hoppet.  
 
10.3 Hoppgrupper 

 
Hoppene er delt inn i følgende hoppgrupper: 

 
Gruppe 1 Hopp uten salto (overslag, yamashita, rondat) med eller uten LA-dreining i 1. 

eller 2. svevfase 
Gruppe 2 Overslag med eller uten 360 graders dreining i 1. svevfase – salto forover med 

eller uten LA-dreining i 2. svevfase 
Gruppe 3 Overslag med 90 – 180 dreining i 1. svevfase (tsukahara) – salto bakover med 

eller uten LA dreining i 2. svevfase 
Gruppe 4 Rondat (Yurchenko) med eller uten 360 LA dreining i 1. svevfase – salto 

bakover med eller uten LA dreining i 2. svevfase 
Gruppe 5 Rondat (Yurchenko) med 180 LA dreining i 1. svevfase – salto forover med 

eller uten LA dreining i 2. svevfase 
 
 
10.4 Krav 

 
I kvalifisering, lagfinale og mangekamp: 1 hopp må utføres 

 
I kvalifisering: 1. hoppet teller i lagkampen og/ eller mangekampfinalen 

• Gymnaster som ønsker å kvalifisere seg til finale må hoppe to hopp iht. reglene for 
apparatfinaler 

 
Apparatfinale 

• Gymnasten må utføre to hopp 
 
- Utregning av endelig karakter: 
(DV1 + DV2) / 2 + 10 – (H1 utførelsestrekk + H2 utførelsestrekk) – nøytrale trekk = Endelig 
karakter 

 
Hoppene må være fra ulike grupper, og ha ulik 2. svevfase 

Eksempel 
1. Hvis den første hoppet er fra gr. 4: 

Rondat, flikk-flakk inn - strak salto bakover 
med 2 ½ skru (900 °) ut, 
kan valg av hopp nr. 2 f.eks. være: 
• Strak tsukahara med 2/1 skru (720 °), eller 
• Overslag - 1/1 skru 

 
2. Hvis den første hoppet er fra gr. 2: 

Overslag inn- salto forover ut, 
kan valg av hopp nr. 2 være: 

• Rondat- flikk flakk- strak salto bakover, eller 
• Pikert tsukahara 

 
Note: Ved samtidig landing med bein og rumpe/annen kroppsdel i overslag dobbel forlengs 
salto, bedømmes dette som overslag enkel forlengs
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10.4.1 Markering av landingskorridor 
 
Som hjelpemiddel for bedømming av retningsavvik, er det markert en ”korridor” på 
landingsmatten. Gymnasten må lande og avslutte hoppet stabilt i denne landingssonen. 
D1 vil (med skriftlig tilbakemelding fra linjedommer), trekke for retningsavvik fra endelig 
karakter etter følgende kriterier: 

 
- Lander, eller trår på utsiden av korridoren med en fot/ hånd (eller del av fot/ hånd):  - 0,10 
- Lander, eller trår på utsiden av korridoren med to føtter/ hender (deler av føtter/ hender) 

eller andre kroppsdeler: - 0,30 
 
10.4.2 Spesifikke apparattrekk (D- panelet) 

 
- Mer enn 25 meter tilløp: - 0,50 
- Ekstra tilløp  - 1,00 
- Fraskyv/støttefase med bare 1 hånd - 2,00 
- I kvalifisering til apparatfinale (CI) og i apparatfinale (C-III): Når bare ett 

hopp utføres, eller samme hopp gjøres to ganger, blir utregningen: 
Endelig karakter VT1 / 2 = Endelig karakter 

 
• Når de to hoppene ikke er fra ulike grupper eller ikke viser ulik 2. svevfase, blir 

utregningen: 
(Endelig karakter VT1 + Endelig karakter VT2 minus 2.00) / 2 = Endelig karakter 

 
10.4.3 Ugyldige hopp 

 
- Løper og berører springbrettet eller hesten, uten å utføre noe hopp 
- Berører ikke hesten 
- Bruker ikke sikkerhetsmatte (rundt brettet) i rondathopp 
- Sikring eller mottak 
- Lander ikke med beina først  
- Hoppet er så dårlig utført at det ikke gjenkjennes som et hopp i tabellen, eller gymnasten 

skyver fra hesten med føttene 
- Gymnasten utfører et ugyldig hopp (ugyldig teknikk; f.eks. delte bein/ press opp, eller 

andre ugyldige elementer før anslagsfasen) 
- Hopp nr. 1 gjentas som hopp nr. 2 i kvalifisering til finale, eller i hoppfinale 
* Merk: Karakter "0" settes av D-Panel 

 
Når hopp bedømmes med null i karakter, vil det automatisk bli en videogjennomgang av D- 
panelet og apparatansvarlig dommer i konkurranser der IRCOS er i bruk 

 
10.5 Karaktergiving 

 
D-panelet: 
Bestemmer verdien av det utførte hoppet, og viser dette (på tavle) til E- dommerne med 
symboler (hvis forskjellig fra oppgitt hopp). 
Karakteren for første hopp skal vises før gymnast gjør hopp nr. 2. 
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Apparatspesifikk trekktabell – hopp (E-panelet) 
 
 

Feil 0,10 0,30 0,50 1,00 
Første svevfase     
Ufullstendig LA-dreining: 
– Gr 1  med ½ (180°) vending 
– Gr 4 med ¾ (270°) vending 
– Gr 1, 2 med 1/1 – (360°) vending 
Dårlig teknikk: 

• knekk i hofta 
• svai 
• bøyde bein 
• delte knær eller bein 

 
≤45° 
≤45° 
≤45° 

 
X 
X 
X 
X 

 
≤90° 

 
≤90° 

 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
 >90° 
 
 
 

X 

 

Støttefasen 
Dårlig teknikk 

• suksessivt håndisett i forover hopp (gjelder ikke for strake 
forlengse saltoer med skru) 

• bøyde armer 
• vinkel i skuldrene 
• passerer ikke vertikallinje 
• Foreskrevet LA dreining starter for tidlig (på hesten) 

 
X 

 
X 
X 
X 
X 

 
  X 
 
X 
X 

 
  X  

 
 
 
X 

 

2. svevfase     
- Overdreven «snap» (svai for å lage fart og rotasjon) 
- Høyde 
- Eksakthet i LA-dreining (inkl Cuervo- hopp) 
- Holdningsfeil 

• eksakthet i kroppering/pikering 
• eksakthet i kroppering/pikering i hopp med skru 
• holdningsfeil i strak salto  
• opprettholder ikke strak kropp før landing (pikering før 

landing i strake hopp) 
• utilstrekkelig og/eller sen utstrekning (kropperte og pikerte 

hopp) 
- Bøyde bein 
- Delte knær eller bein 
- Utilstrekkelig lengde 

X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 

 
X  
 
X 
X 
X 

X 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
X  
 
X 
X 
X 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 

Generelt     
Underrotasjon av salto 
- Ikke fall 
- Med fall 

 
X 

 
 
X 

  

- Dynamikk   X   X   
Retningsavvik – Begge føtter innenfor korridoren men lander til 
siden for midtlinjen 

X    

Landingsfeil – se artikkel 8.     
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Artikkel 11 – skranke 

11.1 Generelt 
Bedømming av øvelsen starter når gymnasten satser på brettet eller matten. Ekstra treplate e.l. 
under brettet er IKKE tillatt. 

 
a) Opphopp 

- Hvis gymnasten på første forsøk berører brettet, apparatet, eller løper under 
skranken: 

• Trekk: 1,00  
• Hun må starte øvelsen 
• Ingen verdi (DV) gis for opphopp 

- Det er tillatt med et tilløp nr. 2 til opphopp (med trekk), hvis gymnasten ikke 
berører brettet, apparatet, eller løper under skranken: 

• Trekk: 1,00 
- Et tredje forsøk er ikke tillatt 

D- panelet trekker fra endelig karakter 

b) Falltid 
 

Ved fall har gymnasten 30 sekunder på seg før hun må fortsette øvelsen. 
 

-   Falltiden startes når gymnasten er på beina etter fallet 
- Falltiden (30 sek.) oppvises på en skjerm (i internasjonale mesterskap) 
- Tid varsles med en gong ved: 

• 10 sekunder 
• 20 sekunder 
• 30 sekunder 

(I Norge gis muntlig beskjed ved start av falltid, 10, 20 og 30 sek.) 
- Dersom gymnasten overskrider tillatt falltid (30 sek.) men fortsetter øvelsen innen 

60 sekunder, medfører det trekk for overtid på 0,30p (nøytralt trekk/D-panelet) 
Tiden stopper når føttene forlater matta. 

- Dersom gymnasten ikke fortsetter øvelsen innen 60 sekunder, anses øvelsen for 
avsluttet. 

- Gymnasten trenger ikke hilse til D-dommer før hun fortsetter øvelsen. 
 

 
11.2 Innhold og oppbygning av øvelsen 

 
De åtte vanskeligste elementene inkludert avhoppet telles med når vanskelighetsgraden på 
øvelsen regnes ut (DV). Ved manglende avhopp: -0,5 p (D-panelet). 
 
Det kan telles maksimalt 3 ulike elementer i kronologisk rekkefølge fra samme 
*grunnferdighet for DV, CR og CV (unntatt kipper, kjempeomsving forover/bakover og 
vipp til håndstående).  
 
*Grunnferdighet er bestemt av inngangen til elementet og rotasjonsretningen 
(forover/bakover).  
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Øvelsen skal settes sammen fra flere av følgende elementgrupper: 
a) Sirkel og omsving 

• Kjempeomsving bakover 
• Kjempeomsving forover 
• Fritt hjulomsving 
• Stalderomsving forover og bakover 
• Pikerte omsving/såleomsving forover og bakover 

b) Svev 
• svev fra øvre til nedre holme og motsatt 
• konter-svev over holmen 
• salti 
• fisk-elementer 

 
11.3 Komposisjonskrav (CR) − D-panelet 2,00 p 

 
1 − Svevelement fra ØH-NH   + 0,50 p 
2 − Svevelement på samme holme   + 0,50 p  
3 – Min. to ulike grep (ikke opp- eller avhopp eller vipp til håndstående)  + 0,50 p 
4 − Ikke-svevelement med min. 360 ° dreining (utført på holmen)   + 0,50 p  

 
 

11.4 Bonus (CV – D-panelet) 
Bonus gis for direkte kombinasjoner. Bonus inngår i D-karakteren. 

 
0,10 0,20 

 
D + D 

(eller vanskeligere) 

D (svev på samme holme eller fra NH til ØH) 
+ C eller vanskeligere på ØH 
Må utføres i denne rekkefølgen  
 
D + E (begge svev) 

 

C/D-element må ha svev eller minst 180° dreining. 
 

a) Et element kan utføres to ganger i den samme direkte kombinasjonen og gi bonus, 
men verdien av elementet telles kun en gang. 

 
b) Svevelementer inkluderer elementer med synlig svevfase: 
- fra øvre til nedre holme eller motsatt 
- med kontersvev, salto, fiskfase til gjengripning på samme holme 
- elementer utført som avhopp 

 
Hopp-grepskifte-elementer med eller uten dreining anses ikke som svev. Opphopp anses 
ikke som svevelement til bruk for bonuskombinasjoner, men kan telle som svev ved 
komposisjonskrav. 

 
c) Kombinasjoner kan utføres som: 

• Opphopp 
• Inne i øvelsen eller, 
• i forbindelse med avhopp 
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d) Dersom det er mellomsving eller dødsving mellom to elementer kan det ikke gis 
bonus. 

 

Ekstra sving / mellomsving (”empty swing”): er et sving frem eller tilbake uten at det 
gjøres et element. Unntatt er ”Shaposnikova”-elementer, og enkelte slippelementer i samme 
holme (se int. regl.) Note: Shaposnikova direkte etterfulgt av en kipp bedømmes som 
mellomsving. 
 
Dødsving («Intermediate swing») = ekstra sats fra støtt-posisjon (stopp/dødvipp) eller et 
langt sving som ikke trengs for å utføre neste element (sving både frem- tilbake og frem 
igjen, 1 eller flere sving). 

 
11.5 Komposisjonstrekk (E-panelet) 

 
Feil 0,1 0,3 0,5 

- Hoppe fra nedre til øvre holme    X 
- Henge i øvre holme, sette beina på nedre holme og ta tak i holmen     X 
- Mer enn to like elementer før avspranget  X     

 

11.6 Apparatspesifikk trekktabell 
 

Feil 0,1 0,3 0,5 1,00 
E- panelet     

Holdningsfeil i håndstående og vipp til håndstående X X   
Justering av grepet X    
Treffe apparatet med føttene   X  
Treffe matta med føttene (=fall)    X 
Ukarakteristisk element (ta sats fra holmen med føttene eller 
lårene) 

  X  

Dårlig rytme i elementer X    
Utilstrekkelig høyde i svevelementer X X   
Underrotasjon i svevelementer (inkl avhopp) X    
Utilstrekkelig utstrekning i kipper X    
Mellomsving   X  
Dødsving   X  
Vinkel når elementene er fullført (avvik fra håndstående) X X X  
Amplitude i: 

- Sving forover eller bakover under horisontalt 
- Vipper ikke til håndstående (gjelder ALLE vipper) 

 
X 
X 

 
 
X 

  

Overdreven pikering i hofteleddet og rask utstrekning for å skape 
fart (til avsprang) 

X X   

 

* Forsøk på avhopp 
 

Eksempel 1: Gymnasten hopper ned uten noe forsøk på avhopp, eller faller uten å ha 
gjort noe forsøk på avhopp  
Bedømming: 

- Ingen DV – tell kun 7 elementer (D-panelet) 
- Minus 0,50 p grunnet manglende forsøk på avhopp (E-panelet) 
- Trekk for fall eller feil i landing (E-panelet) 



Utgave 1 – 2017 45  

 
Eksempel 2: Undersving kroppert forlengssalto, gymnasten gjør bare undersving eller lander 
med rumpen i underlaget først Bedømming: 

- Ingen DV – tell kun 7 elementer (D-panelet) 
- Trekk for feil i landing (- 1,00 for fall) (E-panelet) 

 
11.7 Merknader 

 
Fall – slippelementer 

a) med gjengriping av begge hender på holmen før fall (heng/ støtt i holme) – 
elementverdi godkjennes 

b) uten gjengriping med begge hender – elementet godkjennes ikke 
 

Opphopp 
a) kan fylle CR 1 (svev fra øvre til nedre holme) 
b) elementer utført som opphopp kan gjøres i selve øvelsen eller motsatt, men 

elementverdien telles kun en gang (f. eks langkipp, telles kun en gang) 
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Artikkel 12 – BOM 
 
ARTISTERI 

 
Artistisk/ kunstnerisk gjennomføring 
Artisteri er når gymnasten klarer å forvandle øvelsen fra en godt strukturert 
øvelsessammensetning til en forestilling, gjennom å vise kreativitet, sikker gjennomføring, 
personlig stil og perfekt teknikk. 

 
Dette er ikke "hva" gymnast utfører, men "hvordan" hun utfører øvelsen. 

 
Komposisjon og koreografi 
Komposisjon av bomøvelsen er basert på turnerens gymnastiske og artistiske 
bevegelsesmønster og den koreografiske sammensetningen av elementene, dvs. å balansere 
vanskelige elementer med kunstneriske komponenter for å skape en kontinuerlig flyt, og en 
sammenhengende helhet. 

 
Komposisjonen, strukturen og sammensetningen av øvelsen inkluderer: 

• Et rikt og variert utvalg av elementer fra ulike grupper i elementtabellen 
• Endring av nivå (opp og ned) 
• Endring av retning (forover, bakover, sidelengs) 
• Endring av rytme og tempo 
• Kreative og originale bevegelser og overganger. 

Dette er "hva" hun utfører. 

Rytme og Tempo 
Rytmen og tempoet (hastighet/ fart) må være variert, noen ganger raskt, noen ganger sakte, 
men hovedsakelig dynamisk og fremfor alt uavbrutt. 
Overgangene mellom bevegelsene og elementer skal være flytende; 

• uten unødvendige stopp eller 
• langvarig forberedende bevegelser før elementer 

Øvelsen skal ikke være en rekke løsrevne enkeltelementer. 
 
12.1 Generelt 
Bedømming av øvelsen begynner når gymnasten forlater brettet eller matten. Ekstra plate 
under brettet er ikke tillatt. 

 

a) Opphopp 
- Hvis gymnasten berører springbrettet, eller apparatet på første forsøk: 

•  Trekk -1,00 (D-panelet) 
• Hun må starte øvelsen 
• Ingen verdi for oppsprang. 
• Trekk for "oppsprang uten elementverdi" 

- Det er tillatt med et forsøk nr.2 (med trekk) hvis hun ikke har berørt springbrettet eller 
apparatet  

• Trekk -1,00 (D-panelet) 
- Et tredje forsøk er ikke tillatt. 
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D-panelet trekker fra sluttresultatet. 
 
b) Tidtaking 
Varigheten av øvelsen på skal ikke overstige 1.30 minutter (90 sekunder). 

 
- Tidtakeren (hjelperen) starter klokken når turneren forlater springbrettet eller matten. 

Tidtaking stanser når gymnasten berører matten ved endt bomøvelse.  
 

- Et signal (gong) vil bli kommunisert ti (10) sekunder før maksimal tid (1.20) og igjen ved 
maksimal tid (1.30) 
 

- Hvis gymnasten lander samtidig med det andre signalet er det ikke tidstrekk. 
 

- Hvis gymnasten lander etter det andre signalet er det trekk for overskridelse av tid. 
 

- Trekk for overtid tas om øvelsen overskrider 1.30 min (90 sek.): 0,10p  
 

- Elementer utført etter 1.30 min. bedømmes av dommerne. 
 

- Tidtakeren gir skriftlig melding til D1, som sørger for at tidstrekket tas fra endelig karakter 
 

 
Karenstid ved fall 
Ved fall fra bommen har gymnasten en karenstid på 10 sekunder. Falltiden tas separat med 
egen klokke, og inngår ikke i øvelsens varighet. 

 
- Tidtakeren (nr.2) starter klokken for karenstid når gymnasten har kommet seg opp i 

stående stilling etter fallet. 
 

- Varigheten på karenstiden tas separat, og blir ikke medregnet for øvelsens varighet 
 

- Tidtakeren stopper klokken for karenstiden når gymnasten forlater matten for å starte 
øvelsen igjen. 
 

- Tidtakeren starter tiden på øvelsen når gymnasten har kommet opp på bommen og er klar 
til å fortsette øvelsen. 
 

- Tiden på øvelsen vises på resultattavlen (i internasjonale konkurranser). Et signal 
(gong) blir gitt når det har gått: 

• 10 sekunder. 
 

- Dersom gymnasten overskrider tillatt falltid (10 sek.), men fortsetter øvelsen innen 60 
sekunder, medfører det trekk for overtid på 0,30p (nøytralt trekk/D-panelet) 
 

- Dersom gymnasten ikke fortsetter øvelsen innen 60 sekunder, anses øvelsen for 
avsluttet. 
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12.2 Innhold og oppbygging av øvelsen 
De 8 vanskeligste elementene inkludert avhoppet telles med når vanskelighetsgraden på 
øvelsen beregnes (DV). Ved manglende avhopp: -0,5 p (D-panelet). 
 
De tellende elementene må omfatte: 
• Minimum 3 akrobatiske elementer 
• Minimum 3 gymnastiske elementer 
• 2 valgfrie elementer 

 
Øvelsens vanskelighetsgrad skal inneholde elementer fra ulike elementgrupper: 

 
- Akrobatiske elementer med eller uten: 

• Håndstøtte 
• Svevfase 

- Gymnastiske elementer 
• hopp/sprang 
• dreininger/piruetter 
• kroppsbølger 
• hold-elementer (i stående, sittende og liggende stilling) 

 
 
 

12.3 Komposisjonskrav (CR) (D-panelet) 2,00 p 
1− En gymnastisk forbindelse med minst to forskjellige  + 0,50 p 

gymnastiske elementer (hopp/ piruetter), ett element må være hopp  
 med beinsplitt (dame/herre eller hopp med pikert hofte og splitt) 
2 − Piruett fra elementtabellen  + 0,50 p 
3 − En akrobatisk serie med min. 2 svevelementer* hvorav  + 0,50 p 

minst en salto (elementene kan være like) 
4 − Akrobatiske elementer forover/ sidelengs og bakover  + 0,50 p  
 
Note: 
 CR 1,2,3 og 4 må utføres på bommen. 
 Ruller, håndståender og hold-elementer kan ikke brukes for å oppfylle 

komposisjonskrav. 
 

* svevelementer med eller uten håndstøtte 
 

 
12.4 Bonus (CV) – D-panelet 
a) Bonus gis kun for direkte kombinasjoner 
b) Verdien av bonus hører inn i D-karakteren 
c) Det gis seriebonus for akrobatiske serier med 3 eller flere elementer 
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Regler for bonus 
0,10 p 0,20 p 

Akrobatiske elementer 
2 akrobatiske svevelementer inkludert opphopp og avhopp (min. F).  
Alle kombinasjoner må være «rebounding», dvs. at begge elementer har samme fartsretning, 
og det andre elementet har sats fra to bein. 

C + C 
B + E 

C/D + D (eller vanskeligere)  
B + D (begge elementer forover) 
B + F 

 

Seriebonus på 0,10 p gis til forbindelser med 3 eller flere elementer (gymnastisk, miks eller 
akrobatisk, inkl. opphopp og avhopp (min. C)) fra og med: 

• B + B + C og vanskeligere (valgfri rekkefølge) 
• Seriebonus gis i tillegg til kombinasjonsbonusene ovenfor 

 
Eksempler: 1. B+B+C = 0,10 

D+B+C = 0,10 
2. C+C+C = 0,10 (serie) + 0,20 (C+C x2) = 0,30 

 
Akrobatiske elementer uten svev min. B (ikke hold-elementer) kan benyttes for å oppnå 
seriebonus. Det er ikke krav om elementer med samme fartsretning for seriebonus. 

Gymnastisk / miks (kun akrobatisk med svev, ikke avhopp) 
C + C eller vanskeligere (gymnastisk)  

  A + C (kun piruetter) 
D + B (miks) 
D-salto + A-vater (denne rekkefølgen) 

 D + D eller vanskeligere 

 
Bonus for piruetter: 
Kan utføres på samme fot med demi-plié, eller med et skritt (uten demi-plié), dvs. at den frie 
foten settes ned til inngang til ny piruett. 

 
– Et akrobatisk element kan utføres to ganger i den samme serien for å oppnå bonus, men 

elementverdien telles kun en gang. 
– Følgende akrobatiske B-elementer med håndstøtte og svev kan gjøres to ganger i øvelsen 

for å oppnå kombinasjonsbonus (CV og SB), men ikke for å tilfredsstille 
komposisjonskrav (CR): 

• flikkflakk med samlede bein 
• flikkflakk med beindeling 
• Molberger-flikk-flakk (auerbach/gainer) 
• Araber 
• Enbeinsstift/tobeinsstift 

 
Hopp som har start og slutt sidelengs på bommen, honoreres med en DV høyere enn om det 
gjøres på langs (se artikkel 7). 
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12.5 Artisteri og koreografi (E- trekk) 
 

Feil 0.10 0.30 0.50 
Artistisk utførelse 
- Utilstrekkelig artistisk utførelse gjennom hele øvelsen: 

• Sikkerhet 
• Personlig stil 

- Rytme og tempo: 
• Utilstrekkelig variasjon i rytme og tempo (ikke DV) 
• Utfører øvelsen som en serie av usammenhengende bevegelser 

og elementer (manglende flyt) 

 
 

X 
X 

 
X 
X 

  

Komposisjon og koreografi 
- Utilstrekkelig kreativitet eller kompleksitet i bevegelsene 
- Utilstrekkelig bruk av hele apparatet: 

• Mangler bevegelse nede på bommen (hodet og/ eller turndrakt 
skal berøre bommen og det må utføres en/flere bevegelser) 

• Mangler sidelengs bevegelse (ikke element med DV) 
• Utilstrekkelig bruk av bommens lengderetning 

- Opphopp uten DV 
- Mer enn en halv vending på to føtter med strake bein 
 

 
X 
 

X 
 

X 
X 
X 
X  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
       

12.6 Apparatspesifikk trekktabell – bom - E-panelet 
 

Apparatspesifikke feil 0.10 0.30 0.50  

E- panelet 
- Dårlig rytme i forbindelser (med DV) X hv.g   
- Pauser (2 sekunder) X hv.g   
- Justering av posisjon (unødvendige steg/bevegelser) X hv.g   
- Ekstra armsving før gymnastiske elementer X hv.g   
- Dårlig kroppsholdning gjennom hele øvelsen: 

• Amplitude i beinspark 
• Slappe vrister 
• Kroppholdning (hodet og fokus) 
• Gymnast turner ikke på tå 

 
X 
X 
X 
X 

  

- Ekstra støtte med beinet på siden av bommen  X  
- Møter ikke teknisk krav for å utføre et element, og bruker ekstra 
håndstøtte 

 X  

- Tar i bommen for å unngå fall       X 
- Ekstra bevegelser for å opprettholde balansen X X     X 

 
 

*Avhopp med fall 
– Hvis et fall oppstår og rotasjonen i avhoppet ikke har startet/ det ikke har vært gjort noe 

forsøkt på avhopp i det hele tatt, og – gymnasten lander på føttene eller faller etter å ha 
landet på føttene: 

 
Eksempel 1: Rondat + hopp ned av bommen: 
Bedømming: 
- Ingen CR (D-panelet) 
- Ingen DV – tell kun 7 elementer (D-panelet) 
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- Minus 0,50 p grunnet manglende forsøk på avhopp (D-panelet) 
- Trekk 1 p for fall, eller for feil i landing hvis gymnasten ikke faller (E-panelet) 

 
−  Hvis fallet skjer etter at saltoen (rotasjonen) i avhoppet har startet: 

 
Eksempel 2: Bakoverbro + strak baklengssalto ned med 540 graders skru (C), men lander 
ikke med beina først i saltoen 
Bedømming: 
- Ingen CR (D-panelet) 
- Ingen DV – tell kun 7 elementer (D-panelet) 
- Trekk for fall 1,00 p (E-panelet) 

 
 
12.7 Diverse 
Fall: Akrobatiske og gymnastiske elementer: 

a) med landing på ett eller to bein i foreskrevet posisjon på bommen: 
elementet godkjennes 

b) uten landing på ett eller to bein i foreskrevet posisjon på bommen: 
elementet godkjennes ikke 

 
Opphopp 

a) bare rondat (araber) kan gjøres som forberedende element til opphoppet. 
b) Elementer som står listet i elementtabellen som opphopp, kan også gjøres i øvelsen. 

Elementverdi gis kun en gang. 
 
Hold-elementer/håndstående 

a) Hold-elementer inkl. håndståender uten dreining, må holdes i 2 sekunder for at 
elementet skal kunne godkjennes. 

• Dersom elementet ikke holdes i 2 sekunder, og det ikke står listet som et annet 
element i tabellen, settes elementet ett hakk ned i verdi. Gjentas elementet 
senere og da holdes i 2 sek. gis ingen verdi. 

b) For kombinasjoner/serier som skal gi bonus (CV, SB) eller oppfylle 
komposisjonskrav (CR) kan akrobatiske hold-elementer med svev brukes som det 
siste elementet i serien (f.eks. flikk-flakk med dreining til håndstående på tvers av 
bommen) 

c) flikkflakk med ¼ og ¾ dreining til håndstående på tvers settes ned ett trinn i verdi 
dersom håndstående ikke holdes i 2 sekunder. Hvis gymnasten forsøker å gjøre 
elementet på nytt, gis ingen verdi. 

 
Onodi-Tic Toc (frem og tilbake) 

- Onodi tik-tak kan kun brukes som det siste elementet i en serie for å oppfylle CR 
eller CV. 

- For seriebonus kan det brukes på valgfritt sted i serien.  
- Elementet anses som det samme som Onodi 

        -     Onodi-elementer anses som elementer forover 
                                                                                                                                                 
Spesielle elementer 

- flikkflakk med 1/1 dreining til ridesitt: Hendene må lande i korrekt posisjon. Fingrene 
må peke fremover i bommens lengderetning eller mot hverandre. Dersom en eller 
begge hender lander i sideposisjon, medfører det trekk på 0,10 p for presisjon. 
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Artikkel 13 - Frittstående 

ARTISTERI 
 
Kunstnerisk/ artistisk gjennomføring 

 
Artisteri er når gymnasten klarer å forvandle øvelsen fra en godt strukturert 

øvelsessammensetning til en forestilling. Ved å gjøre dette må hun vise koreografisk flyt, 
artisteri, uttrykksfullhet, musikalitet og perfekt teknikk. 

Hovedmålet er å skape og presentere en unik og velbalansert kunstnerisk gymnastisk 
komposisjon ved å kombinere kroppsbevegelser og uttrykk i harmoni med tema og musikkens 
karakter 

 
Komposisjon og koreografi 

 
Komposisjonen av frittståendeøvelsen er basert på gymnastens gymnastiske og 

artistiske bevegelsesmønster, koreografien av elementene og bevegelser, det vil si kroppens 
bevegelser, både gymnastiske og artistiske, over tid og rom, i forhold til frittståendefeltet og i 
harmoni med den valgte musikken. 

Koreografien bør lages slik at en bevegelse flyter inn i neste med kontraster i hastighet 
og intensitet. 

 
Med en kreativ koreografi menes en original sammensetningen av elementer og bevegelser. 
Dette innebærer at øvelsen er konstruert og utføres ved hjelp av nye ideer, former, tolkninger 
og originalitet, og dermed unngår kopiering og monotoni. 

 
Komposisjon, struktur og sammensetning av øvelsen inkluderer: 

 

• Et rikt og variert utvalg av elementer fra ulike grupper i elementtabellen 
 

• Endringer i nivå (opp og ned) 
 

• Endringer i retning (forover, bakover, sidelengs og kurver) 
 

• Kreative og originale bevegelser og overganger. 

Dette er "hva" gymnast utfører. 

Uttrykk (ekspressivitet) 
 

Ekspressivitet defineres som gymnastens evne til å uttrykke en holdning og følelser, 
med både ansikt og kropp. Dette inkluderer hvordan gymnasten presenterer seg selv og 
formidler øvelsen til dommere og publikum, samt hennes evne til å kontrollere / styre uttrykk 
også under vanskelige og komplekse bevegelser. Det er også hennes evne til å spille en rolle 
eller en karakter gjennom hele øvelsen. I tillegg til teknisk utførelse skal kunstnerisk harmoni 
og femininitet tas med i betraktning. 

 
Det er ikke bare "hva" gymnast utfører, men også "hvordan" hun utfører sin øvelse. 
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Musikk 
Musikken må være feilfri, uten brå kutt, og må bidra en følelse av enhet i forhold til 

den generelle sammensetningen og gjennomførelsen av øvelsen. Den skal flyte og må ha en 
klar start og klar avslutning. Musikken må også bidra til å synliggjøre unike egenskaper og 
stilen til gymnasten. Musikkens karakter skal være retningsgivende for idé / tema for 
fremførelsen. 

 
• Det må være en direkte sammenheng mellom bevegelsene og musikk. 

Akkompagnement bør være tilpasset gymnasten og må støtte oppunder det 
generelle kunstneriske ved hennes øvelse. 

 
Musikalitet 

 
Musikalitet er evnen gymnasten har til å tolke musikken og vise ikke bare dens rytme og fart, 
men flyt, form, intensitet og lidenskap. Musikken må støtte gjennomføringen gjennom hennes 
bevegelser, og gymnasten må formidle temaet i musikken til publikum og dommere. 

 
13.1 Generelt 

 
a) Krav til CD 

 
- Frittståendemusikken skal gis til arrangøren. Tiden tas på hver CD og skal godkjennes av 
arrangør og delegasjonens hovedtrener. 
- Følgende må være skrevet på CD: 

• Navn på gymnast og de 3 store bokstaver brukt av FIG for landskoden (NOR) 
• Navnet på komponisten og tittelen på musikken. 

- Musikken må være innspilt (ikke «live») 
• Et signal eller en tone kan benyttes ved begynnelsen av musikken. Navn på 

gymnasten skal derimot ikke være spilt inn 
• Menneskelig stemme kan brukes som et musikkinstrument, men uten ord 

- Eksempler: Nynning/synging uten ord og plystring 
- Manglende musikk eller musikk med ord. - 1,00 i trekk 
Merk: Tas av D-Panel fra endelig karakter 

 
Gymnastens har rett til å få musikken vurdert for godkjennelse på forhånd av TKTK 

 
b) Tiden 

 
Dommerne starter å dømme øvelsen når gymnasten gjør første bevegelse. Øvelsen må ikke ha 
varighet lenger enn 1 min 30 sek (90 sek). 

 
-Tidtaker starter klokken når gymnasten gjør den første bevegelsen. Klokken stoppes 
når gymnasten avslutter øvelsen. Øvelsen skal avsluttes samtidig med musikken. 

 
- Dersom øvelsen varer mer enn 90 sekunder medfører dette tidstrekk: - 0,10 p 

 
- Elementer som gjøres etter 90 sekunder telles av D-dommere og bedømmes av E- 
panelet. 

 
 
 



Utgave 1 – 2017 54  

c) Markering av linjene på feltet 
Frittståendefeltet måler 12x12 meter målt til ytterkant på linjemarkeringen. Dersom 
gymnasten er utenfor feltet, medfører dette trekk. 

• utenfor feltet med en fot/en hånd - 0,10 p 
• utenfor feltet med begge føtter/begge hender 

eller begge føttene litt utenfor feltet - 0,30 p 
 
Tidtaker og linjedommer gir skriftlig melding til D1, som foretar trekket fra endelig karakter. 

 
13.2 Innhold og oppbygging av øvelsen 
De 8 vanskeligste elementene inkludert avhopp* telles med når vanskelighetsgraden på 
øvelsen beregnes (DV). Ved manglende avhopp: -0,5 p (D-panelet). 
 
De tellende elementene må omfatte: 

• Minimum 3 akrobatiske elementer 
• Minimum 3 gymnastiske elementer 
• 2 valgfrie elementer 

 
*Avhoppet er det vanskeligste elementet i den siste akrobatiske sekvensen med salto.  
Dersom gymnasten kun utfører en akrobatisk sekvens, gis det ikke avhopp (teller kun 7 
elementer for DV) 
 
Det er kun tillatt med fire akrobatiske sekvenser, utførelse utover dette vil ikke gi verdi. 
- En akrobatisk sekvens består av min. to svevelementer i direkte serie, hvorav min. en 

salto  
• Dersom gymnasten ikke lander på beina i saltoen vil den like fullt telles som en 

akrobatisk sekvens. 
 

En akrobatisk sekvens kan inneholde flere saltoer og endring av lengderetning. 
Eksempel: Rondat- flikkflakk- dobbel salto- salto forover- rondat- flikkflakk- strak 
salto med dobbel skru. Dersom slike serier brytes opp med hinkesats i mellom to 
elementer utgjør forbindelsen to akrobatiske sekvenser. 

 
13.3 Komposisjonskrav (CR) – D-panelet 2,00 p 
1 − En gymnastisk forbindelse bestående av minst 2 forskjellige elementer 

   hvorav minst ett gymnastisk sprang med 180° i spagat (dame eller herre)  + 0,50 p 
 

• Direkte eller indirekte forbundet med løpeskritt, små sprang, chassè eller chainè 
dreininger. Hensikt: skape et inntrykk av flyt og bevegelse som fyller gulvet 
(elementene må være listet i elementtabellen). 

• Landingen på det første gymnastiske spranget må være på ett bein, kun i siste sprang 
kan det landes på to bein. 

• Hopp med sats og landing på to bein samt piruett er ikke tillatt da de er stasjonære. 
(chainè dreininger – ½ dreining på to føtter er tillatt fordi innehar element av 
forflytning). 

 
2 – Salto med skru (min 360° dreining LA)    + 0,50 p 
3 − Dobbel salto    + 0,50 p 
4 – Salto forover og bakover i samme eller to forskjellige akrobatiske sekvenser + 0,50 p 
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13.4 Bonus (CV – D-panelet) 
Bonus gis for indirekte og direkte kombinasjoner/serier. Bonus inngår i D-karakteren. 

 
Indirekte akrobatiske serier 
0,10 0,20 
B/C + D C + E 

D + D 
A + A + D (A kan være det samme 
elementet) 

A + A + E (A kan være samme 
elementet) 

Direkte akrobatiske serier 
A + D A + E 
C + C C + D 
Mix-serier 
D-salto + B gymnastisk 
E- salto + A gymnastisk 
(må utføres i denne rekkefølgen) 

 

Piruetter 
D + B* 
B + B (uten skritt i mellom) 

 

 

*D + B piruett: Tillatt med enten skritt eller demi-plié på ståbein mellom piruettene (men ikke 
skritt + demi-plié) 

 
Indirekte akrobatiske serier er serier sammensatt av akrobatiske elementer med svevfase 
og håndisett (eks araber, flikkflakk, stift osv) som forberedende elementer før salti. 

 
Note: For å oppnå CV – bonus, må de akrobatiske elementene være uten håndsstøtte. 

 
13.5 Artisteri og koreografi (E-panelet) 

 
Feil 0,1 0,3 0,5 
Utilstrekkelig artistisk presentasjon gjennom hele øvelsen inkludert: 

- Manglende ekspressivitet/ uttrykk 
- Feil mimikk/ansiktsuttrykk i forhold til musikk og bevegelser 
- Manglende kontakt med publikum 
- Manglende evne til å uttrykke temaet i musikken 

gjennom bevegelser/spille en rolle gjennom øvelsen 
- Utfører øvelsen som en serie med usammenhengende 

bevegelser og elementer 

 
X 
X 
X 
X  
 
X 

  

Komposisjon og koreografi 
- Mangel på kompleksitet eller kreativitet i bevegelser og 

overganger (= bevegelser som krever trening og koordinasjon) 
- Svak sammenheng mellom musikk og bevegelser i 

koreografien av øvelsen 
• Feil valg av bevegelser til musikken. F.eks. 

«polka» bevegelser til «tango» musikk 
- Mangler bevegelse nede på gulvet (overkropp, lår, kne eller hode 

må berøre matten)  
 

 
X  
 
 

 
X 

 
X  

 
 
 
 
 
X 
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Musikk og musikalitet 

 
Feil 0,1 0,3 0,5 

- Musikkinnspillingen: (f.eks. ingen åpning, slutt eller høydepunkter) 
• Ingen struktur i musikken 

 
X 

  

Musikalitet 
Alle bevegelser må passe perfekt til musikken 

- Manglende synkronisering mellom musikk (rytme) og bevegelse i 
deler av øvelsen 

- Bakgrunnsmusikk 

 
 
 

 
 
X 

 
 
 
 
X 

- Gymnasten avslutter ikke siste bevegelse samtidig med musikken X   
 
 

13.6 Apparatspesifikk trekktabell – frittstående - E-panelet 
 

Feil 0,1 0,3 0,5 
Justering av posisjon (unødvendige skritt) 
Konsentrasjonspause (2 sekunder) før akrobatiske serier 

X hv.g 
X hv.g 

  

Ekstra forberedelser før gymnastiske elementer (armsving) X hv.g   
Kroppsposisjon gjennom øvelsen: 

- Kroppsposisjon (hodet/ focus, armer) 
- Slappe vrister/ føtter 
- Amplitude i beinspark 

 
X 
X 
X 

  

Fordeling av elementer gjennom øvelsen: 
- Øvelsen starter med akro-serie 
- To påfølgende akro-sekvenser uten koreografi mellom 
- Mer enn en påfølgende akro-sekvens 
- Øvelsen slutter med akrobatisk element (ingen koreografi etter 

siste akrobatiske element) 
- Manglende variasjon i koreografi inn i hjørnene 

 
X  
X hv.g 
X hv.g 
X 
 
X 

  

 
 

Landing etter salto (volteserie) skal være presis og kontrollert på samlede bein. Det 
trekkes for skritt/ hopp i landing (0,1/0,3) selv om det skulle være kontrollert. 

 
Avslutningen er den siste akrobatiske sekvensen. 
Det gis ingen verdi for avslutningen dersom kun en akrobatisk sekvens er utført. 
Eksempel 1: rondat fl.fl + rondat fl.fl. salto med 720° dreining 

Bedømning: 
• Ingen DV – tell kun 7 elementer (D-panelet) 
• -0,50 ingen forsøk på avhopp/ avslutning (D-panelet) 
• Trekk for utførelse kommer i tillegg, for eksempel skritt, kroppsposisjon etc. 

 
 
Eksempel 3: rondat fl.fl strak salto med 540° dreining + rondat fl.fl dobbel pikert salto med 
FALL uten å lande med beina først + rondat fl.fl 

Bedømming: 
• Ingen DV – tell kun 7 elementer (D-panelet) 
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• Trekk for fall – 1,00 (E-panelet) 
 
Eksempel 4: Repetisjon av samme element: rondat strak salto med 2 ½ skru + rondat dobbel 
pikert salto + rondat strak salto med trippel skru som settes ned til 2 ½ pga manglende 
dreining: 

Bedømming: 
• Ingen DV – tell kun 7 elementer (D-panelet) 
• Trekk for utførelse i landing kommer i tillegg (E-panelet) 
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FORENKLEDE REGLER FOR JUNIORER: 
 
Hopp: kvalifisering og apparatfinale: 

 
Ved utførelse av to hopp, stilles det kun krav til at hoppene er ulike ( Kommer fra to ulike 
hopp nummer). De kan være fra samme gruppe eller ha lik siste svevfase. 

 
 



 

1.00 2.00 Qualification: One vault must be performed. This vault score counts for Team & AA Total.
1.01 2.40 If gymnast has been registered in Start list to qualify for Apparatus Finals, a 2nd vault must be performed.
1.02 3.00 Score of both vaults averaged = Final score.
1.03 3.60 Team & AA Finals: One vault must be performed.
1.04 4.00 Apparatus Final: The 2 vaults must be from different groups and may not have identical 2nd flight phases. 
1.05 4.40
1.10 2.40 2.10 4.00 3.10 3.50 4.10 3.30 5.10 4.20
1.11 2.80 3.11 3.80 4.11 3.60
1.12 3.20 3.12 4.10 4.12 3.90

2.12 4.80 3.13 4.40 4.13 4.20 5.12 5.00
2.13 5.20 3.14 4.90 4.14 4.70 5.13 5.40

1.20 2.00 2.20 4.20 3.20 3.70 4.20 3.50 5.20 4.40
1.21 2.80
1.22 3.00

2017 FIG Vault Table
GROUP I GROUP II GROUP III GROUP IV

2.21

2.11 5.11 4.60

5.21 4.80

GROUP V

4.40

4.60

1.23 3.60 2.22 5.00 5.22 5.20
1.24 4.00
1.30 3.60 2.30 4.60 3.30 4.20 4.30 4.00 5.30 4.80
1.31 4.00 2.31 5.00 3.31 4.40 4.31 4.20 5.31 5.20

2.32 5.40 3.32 4.80 4.32 4.60 5.32 5.60
1.40 2.40 2.33 5.80 3.33 5.20 4.33 5.00 5.33 6.00

3.34 5.60 4.34 5.40
 3.35 6.00 4.35 5.80

1.50 2.60 2.40 5.20 4.40 4.00
1.51 3.00 2.41 5.60 4.41 4.40
1.52 3.40 4.42 4.60
1.53 3.80 2.50 6.40 4.50 4.20
1.60 2.80 4.51 4.60
1.61 3.20 4.52 5.00
1.62 3.80 4.53 5.40

FIG/WTC March 2016
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07 07
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11 03
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03 0603 06
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05 08

06 09

07 10

3. 01 6. 01

02 02

03 03
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07 07

08 08
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10 10 10

11 11 11

12  12 12

13 3. 01 13

14 02 6. 01

15  03 02

16 04 03
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1. 01 3. 01

02 02

03  03

04 04

05 05

06 06

07 07

08 4. 01

09 02

10 0.3

11 0411 04

12 05

13 5. 01

14 02

2. 01 03
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03  
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# # Performed # # Performed

Nat D-score Nat D-score

Deductions Deductions

Final Score Final Score

# # Performed # # Performed

Nat D-score Nat D-score

Deductions Deductions

Final Score Final Score

# # Performed # # Performed

Nat D-score Nat D-score

Deductions Deductions

Final Score Final Score

# # Performed # # Performed

Nat D-score Nat D-score

Deductions Deductions

Final Score Final Score

# # Performed # # Performed

Nat D-score Nat D-score

Deductions Deductions

Final Score Final Score

FIG-WTC '16

Qualification              AA              Apparatus Finals              Team Finals



CV 0.1    CR            CV 0.2           CV 0.1
D + D Acro Flight C / D + D Acro Indirect B / C + D

or more HB        LB (Must be rebounding) B + D (fwd dir)  
DMT min.F B + F A + A + D

Flight SB - Dance/Mixed & Acro Acro Direct A + D
C + C

 2 different Grips Dance & Mixed D + D Mixed D (salto ) + B (dance)
(No cast, MT, DMT) E (salto)  + A (dance)

Turns D + B  
Non-flight with  Salto + 1 foot Scale (this order)   B + B (no step)

 360° turn Confidence 0.1 Expressiveness 0.1
(No MT) Personal style 0.1 Inappropriate gesture or facial expression (mimic) 0.1

Rhythm & tempo in move. (no DV) 0.1 Eye focus 0.1 0.1
Jump from LB to HB 0.5 Ex. as a series of disconnected ele./move. 0.1 Inability to play a role or a character throughout 0.1 0.1
Hang on HB, feet on LB, grasp LB 0.5 Insufficient Complexity or creativity in the move. 0.1 Exercise as a series of disconnected ele./movements 0.1 0.3
 +2 of same element into DMT 0.1 Insufficient use of entire length of BB 0.1 Incorrect selection of move. for  music 0.1 / 0.3 0.1
No  DMT 0.5 Missing combination of move./ele. close to BB 0.1 Insufficient complexit or creativity of movements 0.1 Background music 0.5

Lack of side movements (no DV) 0.1 Lack of variety of Choreography in corners 0.1 No  DMT 0.5
 +1  ½ turn on 2 feet with straight legs 0.1 No DMT 0.5

UB DV

Acro Dance Total

.9 I CR

.8 H

.7 G CV

.6 F

.5 E

.4 D

(fwd/swd & bwd)

Turn (Gr. 3)

Acro Series 
C + C (Dance)

 (both flight ele.) 
D + E 

B + D (Mixed)
Acro bwd & fwd within 1 acro line 

   D - Score

   E - Score

Lack of syn. during part of exercise
Lack of syn. at end of exercise

CR0.2

C + D Salto with LA turn (min. 360˚)

 Missing movement touching floor 
No structure to the music

D + D 2 different Dance - 1 with
A + A + E(Must be performed

2 different Dance - 1 with 

A + E 

0.2
D (flight         or          ) C + C

CR

in this order)

B + E + C or more on HB

0.1

 180° split / straddle

Salto with Double BA 

180° split / straddle

C + E 

D + A
(2 ele. 1 salto)

Acro Direction 

(DMT min. C)
B + B + C 

A + C (Turns)

.3 C
EXE ART .2 B

.1 A

UB DV

Acro Dance Total

.9 I CR

.8 H

.7 G CV

.6 F

.5 E

.4 D

.3 C
EXE ART .2 B

.1 A

UB DV

Acro Dance Total

.9 I CR

.8 H

.7 G CV

.6 F

.5 E

.4 D

      FINAL

   D - Score

   E - Score

      FINAL

   D - Score

   E - Score

.3 C
EXE ART .2 B

.1 A
FIG-WTC November 2015

      FINAL
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