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ZAKAJ MORA TRENERKA POZNATI OSNOVE 
SODNIŠKEGA PRAVILNIKA

 V Točkovnem pravilniku so določena osnovna pravila 
športne panoge!

 Predstavlja pravila obnašanja tekmovalk, trenerk, 
sodnic.

 Pravilnik določa, kaj mora tekmovalka imeti v svoji 
tekmovalni sestavi!

 V kolikor ne pozna tekmovalnega pravilnika, svojim 
tekmovalkam ne more pripraviti ustreznega 
tekmovalnega programa!

SODNIŠKI PRAVILNIK FIG

1. del - POSAMEZNICE

TEŽINE

ARTISTIKA

 IZVEDBA

DODATEK K PRAVILNIKU

2. del – SKUPINSKE VAJE

TEŽINE

ARTISTIKA

 IZVEDBA

DODATEK K PRAVILNIKU
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Vsaka sodnica svoje znanje obnavlja!

 Pred tekmovanjem si vzemi 15 minut časa, da preletiš 
pravila.

 Pravilnik imej vedno s seboj! 

 Ne pozabi na Tekmovalni pravilnik nacionalnih tekmovanj.

 Preveri, ali so na spletni strani FIG objavili nov Newsletter.

Kje najdem Newsletter?
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Iz pravilnika Sodniške komisije SORG GZS

Dolžnosti sodnic so:

 ima na tekmovanju veljaven Pravilnik (FIG pravilnik, Pravilnik programa A1 RG …),
 pozna pravila sojenja ter tehnični pravilnik,
 vestno opravlja naloge, ki so ji dodeljene na tekmovanju,
 se pravočasno udeleži sodniškega sestanka pred tekmovanjem, sicer je izključena 

iz dotičnega tekmovanja v vlogi sodnice,
 nosi predpisano sodniško uniformo,
 je pravočasno na svojem sodniškem mestu oziroma se oddalji s svojega sodniškega 

mesta le ob dovoljenju vrhovne sodnice,
 se obnaša dostojno, korektno in primerno funkciji sodnice,
 sodi pošteno ter v skladu s prisego, ki jo je dala ob nastopu funkcije sodnice,
 ostane na sodniškem mestu do konca podelitve oziroma ob dovoljenju vrhovne 

sodnice.

Tudi vsaka TRENERKA svoje znanje obnavlja!

 Pravilnik imej 
vedno s seboj! 

 Ne pozabi na 
Tekmovalni 
pravilnik 
nacionalnih 
tekmovanj. 
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SPLOŠNA PRAVILA - Generalities

Tekmovanja in tekmovalni program

Timing – dolžina glasbe

Sodniške komisije

Izračun ocene

Pritožbe na ocene

Sodniški sestanek

Tekmovalni prostor

Rekviziti

Zlomljen rekvizit oz. rekvizit zataknjen v strop

Dresi tekmovalk

Zahteve za glasbeno spremljavo

Disciplina tekmovalk in trenerk

Odbitki linijskih sodnic, časomerilk, ostalih odgovornih sodnic

 Tekmovanja in tekmovalni program
Tukaj je opisan program za uradna prvenstva – individualno, skupinsko, ekipno: kvalifikacije za finale mnogoboja, ekipno 
tekmovanje in finale po rekvizitih; finale mnogoboja; definirani so rekviziti – obroč, žoga, kiji, trak in dolžina glasbe 1,15 –
1,30 (posameznice), 2,15 – 2,30 (skupinske vaje)

 Timing – dolžina glasbe
Štoparico se vključi ob prvem gibu tekmovalke in ugasne, ko se ustavi. Lahko je glasbeni uvod, a ne več kot 4s. Včasih se 
tudi glasbe ne da lepo zmiksat in pride malce daljša… 

 Tekmovalni prostor
13x13 m; vsako prečkanje črte je -0,30 primeri

 Rekviziti
Norme – licencirani rekviziti
Rezervni rekviziti – na dveh linijah – desno in levo od sodnic
Neuporaben rekvizit – vozel na traku…

 Zlomljen rekvizit oz. rekvizit zataknjen v strop

Ni kazni za zlomljen rekvizit ali za ujetega na stropu – kaznuje se samo posledice – lahko vzame rezervni rekvizit in 
nadaljuje

 Dresi tekmovalk

Oprijeti, v enem kosu, kot kaže bodo dovoljene tudi ožje naramnice; nakit, ki ne ogroža zdravja, čvrsto speta frizura, čist 
in lahek make-up, grb države oz. sponzorski oglasi po normah, kolenčniki, bandaže v kožni barvi.

 Zahteve za glasbeno spremljavo

Lahko je pisk, na CD-ju, USBju napisana država, rekvizit, ime tekmovalke, vsaka glasba na svojem CD/USB.

Ob napačni glasbi se tekmovalka ustavi. Glede na navodila glavne sodnice zapusti in ponovno pride na tepih.

Ni več zapisano glede omejitev glasb z besedili.

 Disciplina tekmovalk in trenerk

Tekmovalka pride na tepih, ko jo pokličejo, ne ogreva se v tekmovalni dvorani, kaznovana je, če pride na tepih z 
rekvizitom, ki ni predviden glede na štartno listo.
Trenerka ne sem komunicirati s tekmovalko, „glasbenikom“ oz. sodnicami.
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Individualne sestave - težine (D) 

DB1/DB2 DA1/DA2

DB1/DB2 – TEŽINE S TELESOM

SKUPINE ELEMENTOV S TELESOM

 Skoki, poskoki

 Ravnotežja

 Rotacije

Vsaka težina se šteje samo enkrat. Če se ponovi, se ne šteje, ni odbitka!

IZJEME: serije piruet in skokov!!*

Vsaka težina mora imeti osnovno ali neosnovno rokovanje! NOVO*

Mora biti brez:

- Večjega odstopanja od osnovnih karakteristik*

- Izgube ravnotežja na eno ali dve roki ali na rekvizit

- Izgube ravnotežja s padcem

- Izgube rekvizita v času izvajanja težine

- Rokovanje ni izvedeno korektno
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TABELE TEŽIN

DB1/DB2 –VALOVITI GIBI

SKUPINE ELEMENTOV S TELESOM

 Zahtevana sta 2 polna valovita giba!

 Vključeno mora biti celo telo!

 Lahko iz tabele težin ali njihovih modifikacij.
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Kolebnica (skupinska vaja - mladinke)

DB1/DB2 – OSNOVNA IN NEOSNOVNA GIBANJA Z REKVIZITOM

Obroč
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Žoga

Kiji
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Trak

Statičen rekvizit

Ostala rokovanja, značilna za vse rekvizite
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Riziki

Vrednost rizikov povečamo z različnimi kriteriji pri metu, ujemu in s spremembo osi izvedenih rotacij.

NOVO – ZAHTEVA PO VISOKEM METU IN 2 ROTACIJAH POD METOM!
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Nekaj primerov R

NOVO – UPORABA ROTACIJ V RIZIKIH

RAZLIČNE SKUPINE ROTACIJ Polakrobatski elementi

1. Premet naprej 8. Povaljka – „fish flop“ naprej

2. Premet nazaj 9. Povaljka – „fish flop“  nazaj

3. Kolo 10. Bočna premetavka do zaklona s špago

4. Preval naprej 11. Bočna premetavka

5. Preval nazaj 12. Potapljač

6. Povaljka skozi mali most čez prsa 13. Premah/illusion (ne kot BD)

7. Povaljka čez prsa nazaj
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NOVO – UPORABA ROTACIJ V RIZIKIH

RAZLIČNE SKUPINE ROTACIJ Vertikalne rotacije

1. Let: skok, poskok 4. Sede: spust …

2. stoje: šene, kot piruetka 4. Leže: ježek …

+ DB rotacije 360°ali več iz tabele težin #9, #13

ZAHTEVE V TEKMOVALNI SESTAVI*:
- najmanj 1
- največ 20 v kronološkem zaporedju

KAJ JE DA?
- 1 rokovanje z rekvizitom (baza) + min. 2 kriterija

DA1/DA2 – TEŽINE Z REKVIZITOM (DA)
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ARTISTIKA

KARAKTER

Tekmovalka mora s svojo sestavo predstaviti zgodbo! Artistično 
idejo/zgodbo mora prikazati od začetka vaje in jo pripeljati do 
konca! Idejo in emocije izrazi s telesom in z izbranimi elementi z 
rekvizitom.

Karakter glasbe mora biti izbran tako, da je glasba primerna 
starosti otrok, tehničnemu znanju, artistični izraznosti, ki jo 
tekmovalka premore, seveda tudi ustrezno etičnim normam.

Sestava ne sme biti zgolj serija težin s telesom in rekvizitom!
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PLESNI KORAKI – 2x

 Trajajo najmanj 8 sekund

 Morajo biti narejeni na glasbo!

 Vključuje najmanj 2 raznoliki gibanji – spremembe hitrosti, tempa, smeri, nivojev

 Lahko vključuje AD

 Ni v celoti izvedeno na tleh

 Ne vključuje polakrobatskih elementov, rizikov, visokih metov!

 Izvedeni brez izgube rekvizita, ravnotežja z oporo ali padcem.

ARTISTIKA

IZRAZNOST TELESA

Vključenost celega telesa, vključno z obrazom!

Plastično/prelivajoče gibanje, poudarki glasbe, izražanje čustev, ki jih narekuje glasba…

DINAMIČNE SPREMEMBE 

Energija, moč, hitrost in intenzivnost gibanja mora ustrezati dinamičnim premikom in 
spremembam metronomske hitrosti.

Tekmovalka poudari spremembo v glasbi – to naredi z gibanjem telesa in/ali rekvizita.

Pomanjkanje raznolikosti glasbe – cela glasba v istem tempu… > tekmovalka sama naredi 
spremembo v gibanju! 
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EFEKTI S TELESOM IN REKVIZITOM

 Povezava specifičnih elementov z akcenti, ki jih ima glasba, ustvari poseben efekt, 
ki si ga gledalec zapomni!

 Primeri: 

 DB, R, DA so nameščeni na glasbo z močnimi poudarki

 Posebni elementi na posebno glasbo

 Povezava gibanja v povezavi z rekvizitom je nepričakovana

 …

UPORABA PROSTORA

Gre za:

 raznoliko uporabo smeri in premikanj po prostoru (naprej, nazaj, bočno, po 
krogu…), s katerimi „zapolnimo“ celoten tepih,

 uporabo različnih nivojev (skoki, stoja, na tleh) in načinov premikanj (koraki, 
poskoki, hopsanje, valčkov korak ipd.)

ENOTNOST / CELOTA KOMPOZICIJE

 Cilj je ustvariti harmonično povezavo vseh artističnih komponent, ki skupaj tvorijo 
enotno idejo!

POVEZAVE 

Elementi, ki jih tekmovalka uporabi, morajo biti med seboj logično povezani. 
Prehajanje iz enega elementa v drugega je tekoče, brez nepotrebnih prekinitev 
in predolgih pripravljalnih položajev.

RITEM

Gibi s telesom in rekvizitom morajo biti narejeni tako, da sledijo glasbenim 
akcentom.

Tako telo kot rekvizit morata poudarjati tempo glasbe!
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IZVEDBA

TEHNIČNI ODBITKI:
- osnovna tehnika

- skoki, ravnotežja, rotacije

- polakrobatski elementi

- rekvizit: 

o izguba rekvizita

o osnovna tehnika
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Skupinske sestave - težine (D) 


