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I. DEL – Pravila za udeležence tekmovanj
ČLENI 1 - 5
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ČLEN 1 — Namen

ČLEN 2 — Pravila za tekmovalke
2.1 Pravice tekmovalk

Prvotni namen sodniškega pravilnika je:
2.1.1 Splošna pravila

1. Zagotoviti objektivno ovrednotenje tekmovalnih sestav na vseh
tekmovalnih ravneh: regionalnih, državnih in mednarodnih.

Vsaka tekmovalka ima pravico:
a) da sodnice korektno, pošteno in skladno z zahtevami
tekmovalnega pravilnika ocenijo njeno izvedbo,
b) da dobi pisno ovrednoteno težavnostno vrednost predloženega
novega skoka ali prvine v ustreznem času pred začetkom
tekmovanja,
c) da je njena ocena elektronsko ali ročno (na napravah, skladnih s
pravili FIG) objavljena gledalcem takoj po njeni predstavitvi,
d) da z dovoljenjem glavne komisije lahko (brez odbitka) ponovi
celotno sestavo:
- če je do prekinitve le-te prišlo zaradi razlogov, ki jih ne more
nadzorovati ali za katere ni odgovorna,
- če se ji med sestavo na bradlji strga pašček in je zaradi tega
prišlo do padca ali prekinitve sestave. Tekmovalka mora takoj
strgan pašček pokazati D1 sodnici, potem zapustiti orodje in
počakati na dovoljenje za ponovni nastop.
Opomba: tekmovalka lahko celotno sestavo ponovi ob koncu
menjave, če pa je tekmovala zadnja v skupini, lahko ponovi
sestavo takrat, ko to določi glavna komisija.
e) da lahko kratkotrajno zapusti tekmovalni prostor zaradi osebnih
razlogov.
Opomba: zaradi njene odsotnosti ne sme priti do zamude pri
tekmovanju.
f) da dobi od vodje delegacije uradne rezultate vseh ocen, ki jih je
dobila na tekmovanju.

2. Standardizirati sojenje v vseh štirih fazah uradnih FIG tekmovanj:
Kvalifikacije
Finale ekip
Finale mnogoboja
Finala na posameznih orodjih
3. Razvrstitev najboljših tekmovalk na vseh tekmovanjih.
4. Usmerjati trenerje in tekmovalke pri sestavi tekmovalnih sestav.
5. Zagotoviti vse potrebne tehnične informacije in pravila, ki so
potrebna na tekmovanjih za sodnice, trenerje in tekmovalke.

2.1.2 Orodja
Vsaka tekmovalka ima pravico:
a) da so zagotovljena enaka orodja in blazine v dvorani za trening,
dvorani za ogrevanje in na tekmovalnem podiju; orodja morajo
ustrezati specifikacijam in normam za uradna tekmovanja
Mednarodne gimnastične zveze (v nadaljevanju FIG),
b) da lahko položi odrivno desko na 10 cm visoko dodatno blazino za
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doskok (BR&GR),
c) da ustrezno uporabi magnezijo na bradlji in zabeleži na gredi
majhne oznake,
d) da je na bradlji prisoten en trener med celotno sestavo,
e) da ima po padcu z bradlje na razpolago 30 sekund časa
(odštevanje se začne, ko se tekmovalka po padcu postavi na
noge). Po padcu z gredi ima na razpolago 10 sekund,
f) da se posvetuje s trenerjem po padcu z orodja ali med dvema
skokoma na preskoku,
g) da po pisni odobritvi lahko dvigne obe lestvini bradlje, če se njena
stopala pri vesi dotikajo blazine.

2.2 Odgovornosti tekmovalk
a) Vsaka tekmovalka mora poznati tekmovalni parvilnik in ga
spoštovati.
b) Skladno s časovnimi zahtevami urnika tekmovanja mora
tekmovalka oziroma njen trener podati pisno zahtevo predsednici
glavne komisije za ovrednotenje novega preskoka ali prvine
(najkasneje 24 ur pred uradnim treningom).
c) Dovoljen je 5 cm dvig dvovišinske bradlje za tekmovalke, ki se
med sestavo na zgornji lestvini z nogami dotikajo tal. Prošnja za
dvig lestvine mora biti podana na uvodnem sestanku oz.
najkasneje med uradnim treningom pred tekmovanjem in mora biti
potrjena s strani predsednika ali predstavnika glavne komisije med
uradnim treningom pred tekmovanjem.

Ogrevanje
Med kvalifikacijami, finalom mnogoboja in finalom ekip


Vsaka tekmovalka (vključno zamenjava za poškodovano
tekmovalko) ima skladno s pravili pravico do ogrevanja
neposredno pred tekmovanjem na vseh orodjih na podiju.
Preskok (ekipe in posameznice):
- finale mnogoboja, finale ekip in finale – 2 poskusa
- kvalifikacije za finale na orodju – 3 poskusi
Gred in parter – vsaka tekmovalka 30 sekund
Bradlja – vsaka tekmovalka 50 sekund, vključujoč pripravo orodja






2.3 Dolžnosti tekmovalk
2.3.1 Splošna pravila
a) Pred začetkom sestave se mora tekmovalka ustrezno predstaviti
vodji sodniške komisije (D1 sodnica) na orodju (dvigne eno roko ali
obe); enako stori ob koncu vaje.
b) S sestavo mora začeti v 30 sekundah (na vseh orodjih) od trenutka
ko se prižge zelena luč.
c) Po padcu z bradlje ima 30 sekund, z gredi pa 10 sekund časa
(odštevanje se začne, ko se tekmovalka po padcu postavi na
noge), da pripravi orodje, se namaže z magnezijo in se posvetuje s
trenerjem, preden se ponovno povzpne na orodje.
d) Takoj po zaključku sestave mora zapustiti podij.
e) Ni dovoljeno spreminjati višine orodja, edino če je bilo za dvig
izdano dovoljenje.
f) Med tekmovanjem ne sme govoriti z aktivno sodnico.
g) Ne sme zamujati na tekmovanje, se predolgo zadrževati na
tekmovalnem podiju ali se po končani sestavi vračati na
tekmovalni podij.

OPOMBA:
-

-



D1 sodnica bo vsako tekmovalko opozorila z vidnim signalom
(uradna FIG tekmovanja – zelena luč), 30 sekund predno mora
tekmovalka začeti svojo sestavo.

V kvalifikacijah in finalu ekip celoten čas ogrevanja, razen preskoka (30
sekund na tekmovalko za gred in parter, 50 sekund na bradlji) pripada
ekipi. Ekipa mora biti pozorna na pretečeni čas, tako da ima tudi zadnja
tekmovalka možnost ogrevanja. Na preskoku ima kljub ekipi vsaka
tekmovalka na voljo 2 poskusa.
V mešanih skupinah pripada čas ogrevanja osebno tekmovalki. Vrstni
red ogrevanja mora biti enak kot na tekmovanju.

Konec ogrevanja označi gong. Če je v tem času tekmovalka
umsko in psihično pripravljena za preskok ali je še vedno na
orodju, lahko konča prvino ali del vaje, ki jo je začela. V
nadaljevanju časa za ogrevanje ali med “tekmovalnim odmorom”
lahko tekmovalka pripravi orodje (max. 2 osebi na bradlji), ne sme
pa ga uporabiti.
3

h) Pri padcu se ne sme namenoma zadrževati na tleh (si popravljati
paščkov, se mazati z magnezijo, pogovarjati s trenerjem,...) , da bi
s tem pridobila čas preden se začne odštevati čas 30 oz. 10 sek.
i) Ne sme se obnašati nedisciplinirano ali nesramno ali izrabljati
svojih pravic in kršiti predpisov (označevati parternega podija z
magnezijo, poškodovati orodja pri pripravi na svoj nastop,
odstranjevati vzmeti iz odrivnih desk, teči/hoditi pod spodnjo
lestvino, da začne sestavo).
j) Med sestavo se dodatne blazine za doskok ne sme premikati
(BR&GR)
k) Za doskoke pri preskoku, z bradlje in gredi mora uporabiti dodatno
mehko 10 cm visoko blazino, ki jo položi na predpisane blazine za
doskok (20 cm).
l) Sodelovati mora na razglasitvi rezultatov, oblečena v tekmovalno
oblačilo (trenirka) skladno s FIG pravili o protokolih.

zveze enake drese. Posameznice iz iste nacionalne zveze (brez
ekipe) lahko v kvalifikacijah nosijo različne drese.
i) Paščki na bradlji, zaščite telesa in zapestja (morajo biti bež ali
kožne barve) so dovoljeni, morajo pa biti varno pritrjeni, v dobrem
stanju in ne smejo motiti estetike predstavitve.
j) Med tekmovanjem ni dovoljeno nositi kompresijskih nogavic.
k) Tekmovalka ne sme nositi nakita (zapestnica ali verižica), razen
majhnih ploščatih uhanov.
l) Podloge na bokih ali drugje niso dovoljene.
m) Ni dovoljeno imeti pretirano naličen obraz (kot npr. porisan obraz,
ki prikazuje eno izmed živali). Je pa dovoljen lično naličen obraz.

2.4 Odbitki za tekmovalke
a) Odbitki za kršenje pravil iz členov 2 in 3 so srednje veliki ali veliki:
srednje veliki - 0.30 odbitki vezani na obnašanje tekmovalke,
veliki
- 0.50 odbitki vezani na tekmovalno orodje
Odbitke daje vodja glavne komisije po obvestilu D sodnice.
b) Povzetek odbitkov je zapisan tudi v členu 8.3.
c) V izjemnih primerih sta lahko tekmovalka ali trener zaradi
neupoštevanja pravil izključena iz nadalnjega tekmovanja.

2.3.2 Tekmovalna oprema
a) Nositi mora korekten športen neprosojen dres (lahko tudi v enem
kosu s hlačnicami do gležnjev), ki mora biti elegantno oblikovan.
Tekmovalka ima lahko dolge oprijete hlače, enake barve kot dres;
nosi pa jih lahko pod ali nad dresom.
b) Vratni izrez dresa spredaj in zadaj mora biti ustrezen, kar pomeni,
ne večji kot do polovice prsnice in do spodnjega roba lopatice.
Dres ima lahko rokave ali je brez njih; širina naramnic mora biti
najmanj 2 cm.
c) Izrez za noge ne sme biti višji kot do kolčnice.
V primeru, da tekmovalka nosi dres s kratkimi hlačnicami, smejo te
segati makimalno 2 centimetra pod glutealno gubo.
d) Lahko nosi nogavice ali gimnastične copate.
e) Nositi mora štartno številko, ki jo zagotovi organizator.
Z dovoljenjem po pisni prošnji lahko tekmovalka na gredi in
parterju odstrani številko s hrbta ob izvedbi prvin na hrbtu.
Tekmovalka ali njen trener morata v tem primeru pokazati številko
D komisiji, neposredno pred predstavitvijo tekmovalke pred njenim
nastopom.
f) Nacionalno identifikacijo ali emblem mora imeti na dresu skladno z
zadnje objavljenimi pravili FIG.
g) Nosi lahko samo tiste oznake, reklame in oznake sponzorjev, ki so
dovoljene v zadnje objavljenih pravilih FIG.
h) V kvalifikacijah in finalu ekip morajo imeti članice iste nacionalne
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2.5 Prisega tekmovalke

ODBITKI VEZANI NA OBNAŠANJE TEKMOVALKE
Odbitke daje glavna komisija po obvestilu D komisije
kršitev
Tekmovalna oprema:

Nepravilne ali neestetske
podloge

Manjkajoč ali nepravilno
nameščen nacionalni emblem

Manjkajoča tekmovalna številka

Nepravilna oprema – dres, nakit,
barva zaščite telesa

odbitek

0.30 tek/orodje od končne ocene
(enkrat na tekmovanju)

Nepravilna oprema na ekipnem
tekmovanju:

Neenaki dresi tekmovalk v ekipi

1.00 - v kvalifikacijah, finalu ekip, odbije se

Nedovoljeno zadrževanje na podiju
Nedovoljeno zadrževanje na tekmovalnem
podiju po končani sestavi
Ostala nedisciplinirana ali nesramna
obnašanja vključujoč tek/hoja tekmovalke
pod spodnjo lestvino, da začne sestavo
Nepravilno oglaševanje

0.30 od končne ocene

Izostanek Iz razglasitve

“V imenu vseh tekmovalk obljubljam, da bomo sodelovale na tem
svetovnem prvenstvu (ali kateremkoli drugem tekmovanju pod okriljem FIG)
tako, da bomo spoštovale vsa pravila, brez dopinga in mamil, v resničnem
duhu športa za slavo športa in čast tekmovalk.”

enkrat na tekmovanju, na orodju kjer je bilo
prvo opaženo

0.30 od končne ocene
0.30 od končne ocene
0.30 od končne ocene na določenem
orodju
Odbitek se lahko nanaša na:

celotno ekipo ali

tekmovalko (če je posameznica)
Ekipa oz. posameznica ni razglašena

ODBITKI VEZANI NA ORODJE
Odbija glavna komisija po sporočilu D komisije
kršitev

odbitek

Nepravilna uporaba magnezije ali
poškodovanje tekmovalnega orodja

0.50 od končne ocene

Spreminjanje ali odstranitev vzmeti iz
odrivne deske

0.50 od končne ocene

Dvig orodja brez dovoljenja

0.50 od končne ocene
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ČLEN 3 — Pravila za trenerje

i)

Dati pritožbo glavni komisiji glede ocene za težavnost sestave
njegove tekmovalke (glej Tehnična pravila 8.4).

3.1 Pravice trenerjev

j)

Zahtevati pri glavni komisiji ponovni pregled odbitkov za
prekoračitev časa in prestopov.

Vsak trener ima pravico:
a) Nuditi pomoč tekmovalki ali svoji ekipi pri pisni predložitvi prošnje
za dvig lestvin ali za ovrednotenje novega skoka ali prvine.

3.2 Dolžnosti trenerjev

b) Nuditi pomoč tekmovalki ali svoji ekipi na podiju med ogrevanjem
na vseh orodjih.

a) Vsak trener mora poznati tekmovalni pravilnik in dejanja prilagoditi
spodaj napisanim pravilom.

c) Nuditi pomoč tekmovalki ali svoji ekipi pri pripravi orodja za
tekmovanje:
- na preskoku, da pripravi zaščitno blazino,
- na preskoku, bradlji in gredi, da namesti odrivno desko in
dodatno blazino za doskok,
- na bradlji, da namesti in pripravi lestvini.

b) Predložiti mora vrstni red na tekmovanju in druge informacije,
navedene v pravilniku za sojenje in/ali tehničnih pravilih FIG.
c) Ne sme spreminjati višine nobenega orodja, dodajati, spreminjati
ali odstranjevati vzmeti iz odrivne deske (glej člen 2.1.2).
d) Ne sme zamujati na tekmovanje, zastirati pogleda sodnicam,
zlorabljati svoje pravice ali se vmešavati v pravice kateregakoli
drugega udeleženca.

d) Biti na podiju ko začne goreti zelena luč, da odstrani odrivno
desko:
- gred (takoj zatem mora zapustiti podij)
- bradlja – trener ali tekmovalka (takoj zatem mora zapustiti podij)

e) Med sestavo ni dovoljeno govoriti neposredno s tekmovalko ali ji
pomagati na kakršenkoli drugačen način (dajati znakov, vpiti,
ploskati in podobno).

e) Biti prisoten na bradlji med tekmovalno sestavo zaradi varnosti
tekmovalke – to je lahko isti oz. drugi trener, ki odmakne odrivno
desko.
f)

f)

Nuditi pomoč in svetovanje tekmovalki med časom padca na vseh
orodjih in med prvim in drugim skokom na preskoku.

Med tekmovanjem ne sme razpravljati z aktivnimi sodnicami in/ali
drugimi osebami zunaj notranje arene (izjema: zdravnik ekipe,
vodja delegacije).

g) Kakršnokoli nedisciplinirano, nešportno, nesramno ali žaljivo
obnašanje ni dovoljeno.

g) Da je ocena njegove tekmovalke elektronsko ali ročno (na
napravah, skladnih s pravili FIG) objavljena gledalcem takoj po
njeni predstavitvi.

h) Ves čas tekmovanja se mora obnašati fair in športno.
i)

h) Nuditi pomoč v primeru poškodbe in biti prisoten pri napaki orodja
med tekmovanjem.

Športno mora sodelovati pri podelitvi medalj.

OPOMBA: glej odbitke za kršitev pravil in nešportno obnašanje
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Dovoljeno število trenerjev v notranji areni

3.3 Odbitki za obnašanje trenerjev



Kvalifikacije in finale ekip:
- za celotno ekipo – 1 trenerka in 1 trener ali 2 trenerki; če je
samo 1 trener je lahko moški
- države s posameznicami – 1 trener (moški ali ženska)
 mnogoboj in finale na orodjih:
- vsaka tekmovalka – 1 trener (moški ali ženska)

Vodja glavne komisije
(po posvetu z glavno komisijo)

Sistem kartonov
(tekmovanja pod okriljem FIG)

Obnašanje trenerja brez direktnega vpliva na rezultat/predstavo
tekmovalke/ekipe
Nešportno obnašanje (v vseh fazah
tekmovanja)

prvič – rumeni karton (opozorilo)
drugič – rdeči karton in odstranitev trenerja
s tekmovanja*

Drugo nesramno, nedisciplinirano in žaljivo
vedenje (v vseh fazah tekmovanja)

Takoj rdeči karton in odstranitev trenerja s
tekmovanja*

Obnašanje trenerja z direktnim vplivom na rezultat/predstavo
tekmovalke/ekipe
Nešportno obnašanje (v vseh fazah
tekmovanja)

neopravičena zamuda ali
prekinitev tekmovanja, pogovor z
aktivno sodnico med
tekmovanjem

neposredno govorjenje s
tekmovalko, dajanje signalov ali
znakov (vpitje) med tekmovalno
sestavo

prvič – 0.50 (tek/ekipa), rumeni karton
(opozorilo)

Drugo nesramno, nedisciplinirano in žaljivo
vedenje (v vseh fazah tekmovanja)

nepravilna številčna prisotnost
trenerjev v tekmovalni areni med
tekmovanjem

1.00 (tek/ekipa), takojšnji rdeči karton in

prvič – 1.00 (tek/ekipa), rumeni karton
(opozorilo) v primeru agresivnega
pogovora s sodnico
drugič – 1.00 (tek/ekipa), rdeči karton in
odstranitev trenerja s tekmovanja*

odstranitev trenerja s tekmovanja*

Opomba: Če je en od dveh trenerjev ekipe odstranjen iz notranjosti tekmovalne
arene, je mogoče, da ga nadomesti drugi trener enkrat med celotnim
tekmovanjem.

Prva kazen = rumeni karton
Druga kazen = rdeči karton, po katerem je trener izključen iz nadaljnjega
tekmovanja.
* V primeru, da je na tekmovanju samo en trener lahko ostane do konca
tekmovanja, ne bo pa imel možnosti dobiti akreditacije za naslednje Svetovno
prvenstvo, Olimpijske igre.
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3.4 Pritožbe

ČLEN 4 — Funkcije ženskega tehničnega
odbora

Natančen opis postopka (vložitev pritožbe) je opisan v tehničnem
pravilniku (v delu 1, člen 8.4)

Na uradnih tekmovanjih FIG in na Olimpijskih igrah članice ženskega
tehničnega odbora sestavljajo glavno komisijo in delujejo kot nadzorne
sodnice na orodjih.

3.5 Prisega trenerjev
“V imenu vseh trenerjev in ostalih članov tekmovalne ekipe obljubljam, da
se bomo zavzemali, da se pravila športnega duha in etike v celoti
spoštujejo in podpirajo v skladu s temeljnimi olimpijskimi načeli.
Zavezujemo se, da bomo tekmovalce in tekmovalke izobraževali v
športnem duhu in brez uporabe nedovoljenih substanc in da bomo
spoštovali vsa pravila FIG.”

4.1 Predsednica ženskega tehničnega odbora
Predsednica ženskega tehničnega odbora ali njena namestnica vodi glavno
komisijo. Njena odgovornost in odgovornost glavne komisije vključuje:
a) Sprejemanje vseh potrebnih odločitev za tekoč potek tekmovanja
z zagotovilom, da so izpolnjene tehnično-organizacijske zahteve.
b) Vodenje vsega sodniškega dela in sodniških sestankov pred
tekmovanjem.
c) Upoštevanje sodniških pravil, ki jih predpisuje tekmovanje.
d) Odobritev prošenj za ovrednotenje novih prvin, dviga lestvin na
dvovišinski bradlji in ostalih problemov, ki se lahko pojavijo.
Takšne prošnje so ponavadi odločitev predstavnic celotnega
ženskega tehničnega komiteja.
e) Zagotovitev, da se spoštuje urnik, ki je objavljen v uradnem
biltenu.
f)

Nadzor nad delom nadzornih sodnic na orodju in posredovanje,
če je le to potrebno, razen v primeru pritožbe in napak pri določitvi
prestopov ali odbitkov za prekoračitev časa. Po prikazu ocene
poprava le-te ni več možna.

g) Odloča o pritožbah, kot je navedeno v Tehničnem pravilniku FIG
(TR 8.4)
h) S članicami glavne komisije skrbi za opozorila in zamenjavo
katerekoli sodnice, ki ne deluje v skladu s sodniškimi pravili ali je
prekršila sodniško prisego.
i)
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Po končanem tekmovanju skupaj s tehničnim komitejem vodi

j)

video analize in ugotavlja sodniške napake.

e) Nadzor končne ocene za vsako sestavo.

Vodi nadzor nad preverjanjem mer orodja skladno s FIG normami
za orodja.

f)

k) V posebnih primerih lahko nominira določeno sodnico na
tekmovanje.
l)

Da zagotovijo, da vsaka tekmovalka dobi korektno oceno, drugače
posredujejo po pravilih.

g) Da preverijo orodje, ki se uporablja v dvorani za trening, v dvorani
za ogrevanje in v tekmovalni dvorani, če je v skladu s pravili in
normami FIG.

Pripravi poročilo za izvršni odbor FIG, ki mora biti poslano glavni
tajnici FIG v najkrajšem možnem času, vendar ne kasneje kot 30
dni po tekmovanju. Poročilo mora vsebovati:
- Splošne pripombe glede tekmovanja skupaj s posebnimi dogodki in
zaključki za v prihodnje.
- Podrobno analizo sodniškega dela (v treh mesecih) vključujoč
predloge:
 za nagraditev najboljših sodnic
 sankcij za sodnice, ki niso izpolnile pričakovanj
- Podrobno poročilo vseh posredovanj
 popravljenih ocen pred in po objavi
- Tehnična analiza dela D sodniške komisije

4.2 Članice ženskega tehničnega odbora
Med vsako fazo tekmovanja članice ženskega tehničnega odbora ali
njihove predstavnice sodelujejo kot članice glavne komisije in kot nadzorne
sodnice na orodju.
Njihova odgovornost vključuje:
a) Sodelovanje na sodniškem sestanku in usmerjanje sodnic pred
tekmovanjem glede korektnega sojenja na določenem orodju.
b) Uporabo „sodniških pravil” kot kontrolo korektnega sojenja,
doslednosti in upoštevanja pravil, ki so trenutno veljavna.
c) Da zapišejo celotne sestave s sodniškimi simboli.
d) Kontrolna določitev izhodiščne ocene (D) in odbitkov (E ocena) z
namenom ovrednotenja dela D in E komisije.
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ČLEN 5 — Pravila za sodnice, sestava in
delo komisij

pred tekmovanjem oz. glede na urnik, ki je objavljen v biltenu.
k) Nosijo predpisano sodniško uniformo FIG (temno modro krilo
ali hlače in belo bluzo ženske/bela srajca s kravato moški),
razen na OI in drugih tekmovanjih, kjer uniformo določi
organizacijski odbor.

5.1 Dolžnosti sodnic

Med tekmovanjem morajo:

Vsaka sodnica je v celoti odgovorna za svojo oceno.
Vse članice sodniških komisij na orodju (D in E komisija, linijske
sodnice, časomerilke in sekretarke) imajo dolžnost da:

a) Vse sodnice ves čas delati profesionalno, nepristransko in
etično.

a) Natančno poznajo:
 tehnična pravila FIG
 pravilnik FIG za sojenje ženske športne gimnastike
 FIG pravila za sodnice
 vse ostale tehnične informacije, ki opisujejo njihove
dolžnosti med tekmovanjem

b) Izvajati opisane naloge kot je določeno v členu 5.4,
c) Ovrednotiti vsako sestavo natančno, dosledno, hitro,
objektivno, pravično in etično in v kolikor so v dvomih odsoditi
v korist tekmovalk.
d) Uporabljati liste za zapis simbolov in hraniti zapise vseh
tekmovalk in njihovih ocen.

b) Imajo veljaven naziv brevet za tekoče sodniško obdobje.
c) Imajo ustrezno sodniško kategorijo glede na vrsto
tekmovanja.

e) Ostati na svojih sodniških mestih (razen z dovoljenjem D1
sodnice) in ne smejo imeti stikov in/ali razpravljati z drugimi
osebami npr. trenerji, vodjo delegacije in drugimi sodnicami v
komisiji.

d) Imajo ustrezno tehnično znanje gimnastike in razumejo
namen sodniških pravil.

Kazni za neustrezno sojenje in obnašanje sodnic bodo obravnavane v
skladu z veljavnimi sodniškimi pravili FIG in/ali tehničnimi zahtevami
posameznega tekmovanja.

e) Sodelujejo na sodniškem sestanku (inštrukcijah) pred
določenim tekmovanjem (v izjemnih primerih odloča ženski
tehnični odbor FIG).
f)

Prisostvujejo na vseh inštrukcijah, ki so poleg sojenja
potrebna za tekmovanje (npr. vnos ocen v računalnik).

5.2 Pravice sodnic
V primeru posredovanja glavne komisije ima sodnica pravico razložiti
razlog za njeno oceno in se strinjati (ali pa tudi ne) s spremembo. V
primeru nesoglasja je sodnica lahko preglasovana s strani glavne komisije
in je o tem obveščena naknadno.

g) Prisostvujejo na uradnem treningu (obvezno za D sodnice).
h) So pred sojenjem pripravljene za delo na vseh orodjih.
i)

j)

Razumejo in izvedejo potrebne naloge, kot so:
 pravilno izpolnjevanje kateregakoli sodniškega lista
 pravilna uporaba vseh računalnikov
 omogočanje učinkovitega poteka tekmovanja
 učinkovita komunikacija z drugimi sodnicami

Če je sodnica v pritožbenem postopku, ima pravico do pritožbe:
a) glavni komisiji, če je postopek proti njej sprožila nadzorna sodnica na
orodju ali
b) prizivni komisiji, če je postopek sprožila glavna komisija.

So pripravljene, spočite in pravočasno prisotne vsaj eno uro
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5.3 Sestava sodniške komisije na orodjih

D-oceno (izhodiščna ocena). Dovoljena je razprava.
b) D2 sodnica vnese D-oceno v računalnik.

Na uradnih tekmovanjih pod okriljem FIG, svetovnih prvenstvih in na
olimpijskih igrah je sodniška komisija sestavljena iz D komisije (težavnost)
in E komisije (izvedba).



c) D ocena sestave vključuje:
 vrednost težavnosti (DV)
 kompozicijske zahteve (CR)
 vrednost povezav (CV), skladno s pravili na
posameznem orodju

D sodnice so izžrebane in imenovane s strani ženskega
tehničnega odbora FIG v skladu z veljavnimi tehničnimi pravili
E sodniška komisija in dodatni položaji (časomerilke in linijske
sodnice) so izžrebani pod vodstvom ženskega tehničnega odbora,
skladno z veljavnimi tehničnimi pravili ali sodniškimi pravili
določenega tekmovanja

Delo D1 sodnice:
a) Je povezava med sodniško komisijo na orodju in nadzorno sodnico
na orodju.
V primeru, ko je to potrebno, se nadzorna sodnica poveže z glavno
komisijo.

Sestava komisije na orodju za različne vrste tekmovanj je lahko
naslednja:
SP in OI
9 članska komisija

Mednarodna tekmovanja 6m
Min. 4 članska komisija emedd

2 D sodnici

2 D sodnici

7 E sodnic

2/4 E sodnice

b) Koordinira delo linijskih sodnic, časomerilk in sekretark.
c) Zagotovi tekoč potek tekmovanja na orodju, vključno z nadzorom
ogrevalnega časa.
d) Prižge zeleno luč oz. da katerikoli drugi vidni signal, ki tekmovalko
opozori, da mora pričeti v 30 sekundah.

Časomerilke in linijske sodnice:






e) Zagotovi, da so vsi nevtralni odbitki za prestope, čas ali za napake
obnašanja tekmovalke odbiti od končne ocene preden je le ta
objavljena.

2 linijski sodnici na parterju
1 linijska sodnica na preskoku
1 časomerilka na parterju
1 časomerilka na bradlji
2 časomerilki na gredi

f)

Na manjših mednarodnih, državnih in regionalnih tekmovanjih so možne
tudi drugačne sestave sodniških komisij.

Zagotovi, da so upoštevani primerni odbitki za:
 napako pri predstavitvi tekmovalke pred in po sestavi
 izvedbo neveljavnega skoka („0” točk)
 pomoč (asistenco) med preskokom, sestavo ali seskokom
 prekratko vajo.

Delo D komisije po tekmovanju:
Predloži poročilo o tekmovanju z naslednjimi informacijami predsednici
Tehničnega odbora:
 seznam kršitev obnašanja in vprašljivih odločitev s številko in
imenom tekmovalke
 imeti morajo svoje zapise sestav s simboli na razpolago za
posvetovanje in na koncu tekmovanja morajo predložiti svoje liste

5.4 Delo sodniških komisij
5.4.1 Delo D - komisije
a) D - sodniška komisija beleži celotno vsebino sestave s simboli,
neodvisno in brez pristranskosti ovrednoti in nato skupaj določi
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5.5.2 Delo sekretark

z zapisi sestav nadzorni sodnici na orodju
5.4.2 Delo E - komisije

Sekretarke potrebujejo znanje tekmovalnega pravilnika in računalniško
znanje. Običajno so imenovane s strani organizacijskega odbora.
Pod nadzorom D1 sodnice na orodju so odgovorne za korektnost vnosa v
računalnik:
 skladnost z določenim vrstnim redom ekip in tekmovalk,
 delovanje zelene in rdeče luči,
 pravilno objavo končne ocene.

a) Sodnice morajo pazljivo spremljati sestave in ovrednotiti napake
ter predpisane odbitke korektno, neodvisno in nepristransko.
b) Zabeležiti morajo odbitke za:
 splošne napake
 specifične napake v izvedbi na posameznem orodju
 artistične napake

5.6 Razporeditev sodnic na posameznem orodju

c) Izpolniti morajo sodniški listek s čitljivim podpisom ali vtipkati
odbitke v računalnik.

Sodnice sedijo tako daleč od orodja, da imajo zagotovljen čim bolj neoviran
pogled na izvedbo sestav in imajo možnost izpolniti vse dolžnosti
vrednotenja.

d) Na voljo morajo imeti osebni zapis svojega ovrednotenja vseh
sestav (splošni odbitki in odbitki za artističnost).

- sodnici D komisije morata sedeti na sredini, tako da gledata orodje
naravnost pred sabo
- časomerilka(i) sedita zraven sodniške komisije (vseeno na kateri strani)
- linijski sodnici na parterju morata sedeti na nasprotnih kotih parterja,
vsaka gleda dve sebi najbližji liniji parterja
- linijska sodnica na preskoku mora sedeti na skrajnem koncu podija tako
da doskočišče preskoka gleda direktno naravnost
- E sodnice so razporejene v smeri urinega kazalca okoli orodja, s
pričetkom levo od D komisije ali pa so razporejene v ravni črti

5.5 Delo časomerilk, linijskih sodnic in sekretark
5.5.1 Delo časomerilk in linijskih sodnic
Časomerilke in linijske sodnice so izžrebane med breve sodnicami:
Linijske sodnice:
 linijske sodnice na parterju in preskoku določijo prestop
predpisanih meja in potrdijo napako z dvigom rdeče zastavice
 pisno obvestijo D1 sodnico o velikosti odbitka
 na preskoku štejejo število poskusov na ogrevanju

E3
E2

E1

E4
D2

E5
D1

E6
SEC

E7

Razpored sodniških mest je odvisen tudi od prostorskih zmožnosti v
tekmovalni dvorani.

Časomerilke:
 merijo čas trajanja sestave (gred in parter)
 merijo trajanje časa padca (bradlja in gred)
 nadzorujejo začetek sestave po danem zelenem znaku
 nadzorujejo upoštevanje časa ogrevanja (v primeru neupoštevanja
pisno obvestijo D-komisijo).
 z zvočnim signalom obvestijo tekmovalko in D komisijo (gred)
 o prekoračitvah časa pisno obvestijo D1 sodnico
 kjer ni možnega računalniškega vnosa prekoračitve časa, mora
sodnica zapisati natančen čas prekoračitve

5.7 Sodniška prisega (Tehnični pravilnik, člen 7.12)
Na svetovnem prvenstvu in drugih pomembnih mednarodnih tekmovanjih
morajo komisije in sodnice obljubiti, da bodo spoštovale sodniško prisego.
“V imenu vseh sodnic in uradnih sodelavcev obljubljam, da bomo
delovali na tem svetovnem prvenstvu (ali na katerikoli drugi
uradni FIG prireditvi) pravično in bomo spoštovali pravila, ki nas
vodijo v resničnem duhu športa.”
12

II. DEL – Vrednotenje sestav
ČLENI 6 – 9
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ČLEN 6 — Določitev ocene

Izračun končne ocene

6.1 Splošno

Primer:
D ocena + E ocena = Končna ocena

Pravila za ovrednotenje sestav in določitev končne ocene so enaka za vse
vrste tekmovanj (kvalifikacije, finale ekip, finale mnogoboja in finala na
posameznih orodjih, z izjemo preskoka, kjer veljajo posebna pravila v
kvalifikacijah in finalih na orodju (člen 10).

D ocena
Težavnost (3 C, 3 D, 2 E)
Kompozicijske zahteve
Vrednosti povezav

6.2 Določitev končne ocene

D-ocena

a) Končna ocena na posameznem orodju bo določena z
uporabo dveh ločenih ocen, D ocene in E ocene.
E ocena*

b) D sodniška komisija določi D oceno (težavnost sestave), E
sodniška komisija pa E oceno (izvedba in artističnost).

10.00 T.
–0.70 T.
–0.30 T.

Izvedba
Artističnost

c) Končna ocena sestave bo določena s seštevkom D in E
ocene in odštevkom nevtralnih odbitkov v kolikor bodo
prisotni (glej 5.4.1).

+3.10 T.
+2.00 T.
+ 0.60 T.
5.70 T.

E - ocena
Končna ocena

– 1.00 T.
9.00 T.
14.70 T.

d) Končni seštevek mnogoboja na štirih orodjih je vsota
končnih ocen na posameznih orodjih.

*E ocena je izračunana kot vsota odbitkov za izvedbo in artističnih odbitkov, odšteta od 10.00
točk.
Izračunana je kot povprečje srednjih treh (3) od sedmih (7) odbitkov.

e) Končni seštevek ekip je izračunan v skladu s trenutno
veljavnimi tehničnimi pravili posameznega tekmovanja.

6.3 Prekratka sestava

f)

Za izvedbo in artističnost lahko tekmovalka prejme maksimalno E oceno
10.00.

Sodelovanje v kvalifikacijah, v ekipnem finalu, finalu
mnogoboja ali finalih na posameznem orodju je določeno s
trenutno veljavnimi tehničnimi pravili posameznega
tekmovanja.

D sodniška komisija bo odbila primeren odbitek za prekratko sestavo od
končne ocene

g) V principu ponovitev tekmovalne sestave ni dovoljena.
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7 ali več prvin = ni odbitka



5 – 6 prvin

= - 4.00 T odbitka



3 – 4 prvine

= - 6.00 T odbitka



1 – 2 prvini

= - 8.00 T odbitka



nič prvin

= - 10.00 T odbitka

ČLEN 7 — Pravila za določanje D ocene

Primer: PARTER
Tekmovalka pade in se poškoduje, ko izvede le štiri prvine.

7.1 D ocena (vsebina)
a) D ocena na preskoku je težavnostna vrednost, ki je zapisana v
tabeli skokov.

(padec brez doskoka najprej na noge)

b) D ocena na dvovišinski bradlji, gredi in parterju vključuje 8 najvišjih
težavnostnih prvin, kompozicijske zahteve ter vrednost povezav in
bonusov.

Vrednotenje:
D- ocena
DV (A + C + A + X + X + E)
CR #2, #3
D ocena
Max. E- ocena za izvedbo in artističnost je lahko
Vsi odbitki (2 padca, višina, amplituda,....)
E – ocena
Končna ocena

+ 1.00 T.
+ 1.00 T.
2.00 T.

7.2 Težavnostna vrednost (DV)
Težavnostno vrednost sestavljajo prvine iz preglednice prvin iz pravilnika; je
odprta in se lahko spreminja.

10.00 T.
- 4.10 T.
= 5.90 T.

a) Na dvovišinski bradlji, gredi in parterju se upošteva 8 najvišjih
težavnostnih prvin (DV), vključujoč seskok.
b) D komisija vedno upošteva težavnostno vrednost prvin, razen če so
te izvedene z napako pri tehničnih zahtevah prvine.

= 7.90 T.

Težavnostna vrednost
 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
 J = 1.00

Končna ocena po nevtralnem odbitku za prekratko sestavo 7.90 T. – 6.00
T. (prekratka sestava) = 1.90 T.

7.2.1 Prepoznavanje težavnostnih vrednosti prvin (DV)
a) Da priznaš težavnost, mora biti element izveden tako kot je
prikazano v tabeli elementov.
b) Ista prvina bo prejela težavnost le enkrat v sestavi, po
kronološkem vrstnem redu.
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c) Prvine „ twist” in Onodi se upoštevajo kot prvine v smeri
naprej

z ene ali obeh nog)
 izvedene bočno ali čelno (gred)
 ritmični skoki izvedeni v bočni poziciji so
ovrednoteni z eno težavnostno stopnjo višje kot
ritmični skoki izvedeni v čelni poziciji
 v primeru, da je izveden enak skok v čelni in bočni
poziciji, bo težavnost dodeljena samo enkrat in to
v kronološkem zaporedju
 Skoki, ki se začnejo v bočni poziciji in končajo v
čelni ali obratno, se upoštevajo kot skoki v čelni
poziciji (dodatnih 90° ne spremeni prvine)
 z doskokom na eno ali obe nogi (gred)
 z doskokom na eno ali obe nogi ali v oporo ležno (parter)

d) Prepoznavanje enakih in različnih prvin
 Različne ritmične prvine, ki so v tabeli prvin napisane pod
isto številko, bodo težavnost prejele le enkrat, po
kronološkem vrstnem redu.
 Na gredi in parterju bo obrat na eni nogi v položaju čepno
težavnost prejel le enkrat, po kronološkem vrstnem redu.
 Maksimalno število prepoznanih obratov:
 Klasični (passé pirueta) obrat - 4/1 obrati (1440°)
(5/1 obrat bo prepoznan kot 4/1 obrat)
 Vsi ostali obrati z raličnimi položaji nog – 3/1 obrati
(1080°)



Skoki z raznoženjem (
(540°)
Sestavljeni skoki (

,

Akrobatske prvine
 z doskokom na eno ali obe nogi
g) Prvine prepoznamo kot različne, če so v pravilniku zabeležene
pod isto številko in imajo naslednje kriterije:

) – 1½ obrata

Akrobatske prvine:
ki imajo različen položaj telesa (skrčen, sklonjen ali stegnjen) v
saltih
- različne stopinje obratov: ½, 1/1, 1½ (180°, 360°, 540°)…
- prvina je izvedena z oporo obeh, ene ali brez opore rok
- akrobatske prvine z odrivom z ene ali obeh nog
-

) – 1/1 obrat (360°)

e) Prvine prepoznamo kot različne, če so zabeležene pod
različnimi številkami v tabeli prvin.
f)

Prvine prepoznamo kot enake, če so v pravilniku zabeležene
pod isto številko in imajo naslednje kriterije:

7.2.2 Prepoznavanje prvin poteka po kronološkem vrstnem redu
a)

Prvine na dvovišinski bradlji
 so izvedene z ali brez hop preprijema
 veletoči naprej in veletoči nazaj izvedeni z nogami narazen
ali skupaj, s sklonjenim ali stegnjenim telesom
 toč oporno z nogami (podplatni toč) naprej ali nazaj
raznožno ali sonožno
 leti na isti lestvini (spusti) narejeni z nogami sonožno ali
raznožno.



b)

se prvini ne dodeli težavnost

se prvini prizna ena težavnostna stopnja nižje

če je prvina zaradi tehnične napake prepoznana kot druga prvina
iz tabele prvin in je kasneje tehnično korektno ponovljena, lahko
obe prvini prejmeta težavnost.
 Primer: skok visoko daleč z uleknjenjem brez uleknitve
postane skok visoko daleč. Če tekmovalka skok visoko
daleč z uleknjenjem ponovi tehnično korektno lahko

Ritmične prvine
 Odriv z ene ali obeh nog z enakim položajem nog


v primeru tehnične napake:
 se prvina prepozna kot druga prvina iz tabele prvin

Primer: skok skrčno, prednožno z eno nogo (odriv
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obe prvini prejmeta težavnost, ker sta obe prvini v tabeli
prvin.
 Primer na gredi:

Da bo nova prvina/preskok poimenovana po tekmovalki mora:

obrat je zaradi napake prepoznan

kot druga prvina iz tabele prvin.
- noga ni zadržana
nad horizontalo od začetka do konca obrata (360°).
Kasneje je izveden ponovno tehnično korektno -





dodelimo mu težavnost


c) če je prvina znižana zaradi tehnične napake in je kasneje ponovno
izvedena v sestavi, se jo upošteva kot ponovitev in se ji ne prizna
težavnosti.



 Primer na bradlji: veletoč nazaj z 1½ obratom znižan
za eno težavnostno stopnjo (C) zaradi tega, ker je bil
obrat dokončan pred prihodom v stojo (koleb). Kasneje
v sestavi je ponovljen drugič (1½ obrat je dokončan v
stoji - D), vendar se mu ne prizna težavnostna stopnja.

Kompozicijske zahteve so opisane v določenih členih pri posameznih
orodjih.
Za kompozicijske zahteve lahko tekmovalka prejme največ 2.00 T.

Spodbujamo trenerje in tekmovalke, da prijavijo nove preskoke in prvine, ki
še niso bile izvedene in/ali se še niso pojavile v preglednici prvin.







Biti prvič predstavljena na uradnem FIG mednarodnem
tekmovanju tipa 1, 2, ali 3 (z ali brez tehničnega delegata FIG-e).
Mora biti C ali več težine in se mora šteti v težavnost sestave.
Težavnost in poimenovanje po tekmovalki bo potrjeno s strani
tehničnega odbora po analizi predstavljene prvine.
V primeru, da novo prvino na enem tekmovanju izvede več
tekmovalk, se bo prvina imenovala po vseh tekmovalkah, ki so
prvino uspešno prikazale.
Nacionalna zveza mora v najkrajšem možnem času po tekmovanju
predsedniku ženskega tehničnega odbora predložiti video nove
prvine. Prav tako mora tehnični delegat tekmovanja v najkrajšem
možnem času predložiti originalni video in narisano prvino, ki jo je
pridobil s strani trenerja ter javiti vse podrobnosti ovrednotenja
prvine na tekmovanju.

7.3 Kompozicijske zahteve (CR) 2.00

7.2.3 Določitev novih preskokov, prvin in povezav



Nova prvina bo v tekmovalni pravilnik dodana, ko bo uspešno
prikazana na tekmovanju in potrjena s strani tehničnega odbora.

Nova prvina mora biti predstavljena do dneva in ure, kot je
določeno v Biltenu tekmovanja.
Prošnja za ovrednotenje prvine mora biti podana na USB ključku,
obvezen je kinogram in video posnetek.
Ovrednotenje prvine na različnih tekmovanjih ni uradno, dokler je
dokončno ne ovrednoti ženski tehnični odbor FIG-e.
Nove prvine, ki so bile prikazane na olimpijskih kvalifikacijskih
tekmovanjih morajo biti dokončno ovrednotene s strani predsednika
tehničnega komiteja.
V najkrajšem možnem času bo vrednost nove prvine posredovana
nacionalni zvezi, ki je predložila ovrednotenje in sodnicam na
sodniškem sestanku pred tekmovanjem.
Odločitev za težino prvine bo veljala le za tekmovanje, kjer je bila
prvina prijavljena.

a) Samo prvine iz tabele prvin lahko zadostijo kompozicijskim
zahtevam.
b) Ena prvina lahko izpolni več kot eno kompozicijsko zahtevo; vendar
pa ponovljena prvina ne more izpolniti druge kompozicijske zahteve.

7.4 Vrednost povezav (CV) in bonus
Povezave naj bi bile enkratne kombinacije največjih težavnostnih prvin na
dvovišinski bradlji, gredi in parterju.

a) Prvine, ki so uporabljene kot povezave ni nujno da so med 8 najvišje
ovrednotenimi prvinami, ki štejejo za težavnost. Vse prvine morajo
biti iz tabele prvin.
b) Vrednost povezav na dvovišinski bradlji, gredi in parterju so
ocenjene z:
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b) Prvine na dvovišinski bradlji in akrobatske prvine na gredi in
parterju se lahko izvede dvakrat (2x) znotraj ene povezave.
Ritmične prvine se ne smejo ponavljati.

+ 0.10
+ 0.20
c) Formule za vrednosti povezav (CV) in bonusov so opisane pri
posameznem orodju v delu 3: členi 11, 12 in 13.

Primeri:

d) Za povezave in bonuse lahko uporabimo tudi prvine, ki jim znižamo
vrednost.

 dvovišinska bradlja – Tkačev 2x ali Stadler z 1/1 obratom
2x
 gred – premet nazaj z 1/1 obratom 2x
 parter – posredna (indirektna) ali neposredna(direktna)
povezava tempo salta 2x z dvojnim saltom nazaj sklonjeno.

e) Da prvine dobijo vrednost povezave in bonus morajo biti izvedene
brez padca oz. v skladu s pravili, ki so določena za vsako orodje.
7.4.1 Neposredne (direktne) in posredne (indirektne) povezave

c) Če gre za neposredno povezavo 3 prvin ali več, je lahko 2. prvina
uporabljena kot:
 prvič kot zadnja prvina povezave
 drugič kot prva prvina, ki pričenja novo povezavo

Vse povezave morajo biti neposredne (direktne); le na parterju so lahko
akrobatske povezave posredne (indirektne).
Neposredne (direktne) povezave so tiste, v katerih so prvine izvedene
brez:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Primeri:

postanka ali prekinitve med prvinami
dodatnega koraka med prvinami
dotika gredi s stopalom med prvinama
izgube ravnotežja med prvinami
iztegnitve v kolenih ali bokih po prvi prvini pred odrivom v drugo
prvino
dodatnega zamaha z roko

Posredne (indirektne) povezave (samo pri akrobatskih serijah na
parterju) so tiste, pri katerih so neposredno (direktno) povezane
akrobatske prvine s fazo leta in oporo z rokami (iz skupine 3, kot so npr.
pripravljalne prvine - rondat, premet nazaj itd.) izvedene med salti.

D + D + D
CV 0.20 + 0.20
SB + 0.10

d) Če gre za neposredno (direktno) povezavo 3 prvin ali več, morajo
na dvovišinski bradlji imeti prvine fazo leta, na gredi in parterju pa
morajo biti salte.

Priznavanje neposrednih in posrednih povezav naj bi bilo v korist
tekmovalk.

Primeri:

Vrstni red prvin v povezavi je lahko poljuben na gredi, parterju in dvovišinski
bradlji (razen izjem).
7.4.2

BRADLJA
D+D+X+D
Končna vrednost povezave = 0.40/0.10+0.20+0.10

Ponovitev prvin v povezavah (serija bonus na gredi)

Prva prvina s fazo leta
je lahko uporabljena:
 prvič kot druga prvina prve povezave
 drugič kot vezave dveh enakih prvin s fazo leta
 tretjič kot prva prvina v zadnji povezavi

a) Prvine ne smejo biti ponovljene v drugih povezavah za
upoštevanje vrednosti povezav (CV).
Prepoznavanje prvin poteka po kronološkem vrstnem redu
18

ČLEN 8 — Pravila za določanje E ocene

GRED

8.1 Opis E ocene 10.00 T. (vrednost predstavitve)

Končna vrednost povezave = 0.30
CV-0.20 + SB-0.10

C + C + X
CV 0.10 + 0.10
SB + 0.10

Za izjemno izvedbo, kompozicijo, kombinacije in artističnost predstavitve
lahko dobi tekmovalka oceno 10.00.
E- ocena vključuje odbitke za napake v:
– izvedbi
– artističnosti predstavitve

Salto

je lahko uporabljen:
 prvič kot druga prvina prve povezave
 drugič kot prva prvina, ki začne novo povezavo
 tretjič kot povezava dveh enakih salt

8.2 Ocenjevanje E komisije
E sodnica oceni sestavo in določi odbitke neodvisno od ostalih sodnic.
Vsaka izvedba prvin se vrednoti glede na pričakovanja popolne izvedbe.
Vsako odstopanje od tehnično popolne izvedba se odbija.

PARTER

Za določitev E ocene so odbitki za napake v izvedbi in artistični
predstavitvi sešteti in nato odšteti od 10.00 T.

C+X+C

Končna vrednost povezave = 0.20
Salto

7.4.3

0.10+0.10

je lahko uporabljen:

 prvič kot povezava dveh enakih salt
 drugič kot prva prvina nove povezave

Bonus za seskok

Na dvovišinski bradlji, gredi in parterju bo v primeru seskoka težine D ali
več tekmovalki dodeljen bonus 0.20 točke.
Da bo bonus dodeljen mora biti seskok (bradlja in gred) oz. zadnja
akrobatska serija (parter) izveden/a brez padca.
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8.3 Tabela splošnih napak in odbitkov

Napake

male

srednje

velike

zelo velike

0.10

0.30

0.50

1.00 ali več

X

Odbitki E komisije
Napake v izvedbi
 pokrčene roke ali pokrčene noge

vsakič

X

X
X

 razširjene noge ali kolena

vsakič

X

širina ramen
ali več

 prekrižane noge med prvinami z obrati

vsakič

X

 premajhna višina v izvedbi prvin

vsakič

X

 premajhna natančnost položajev skrčeno ali sklonjeno v

vsakič

enojnih saltah brez obratov
 Premajhna natančnost položajev skrčeno ali sklonjeno v
dvojnih saltah brez obratov

vsakič

X

x

x

90º kot v
bokih/kolenih

> 90º kot v
bokih/kolenih

x
> 90º kot v
bokih

 premajhna natančnost položaja stegnjeno (prezgodnja

vsakič

X

 omahovanje med izvajanjem prvin in gibov

vsakič

X

- poskus brez izvedbe prvine (”prazen” zalet)

vsakič

 odstopanje od smeri naravnost
 drža telesa in položaj nog med prvinami (ne ritmične)
 drža telesa

vsakič

X

vsakič
vsakič

X
X

vsakič

X

X

- tehnično nepravilno izvedena ritmična prvina (člen 9 –
napake pri ritmičnih prvinah)

vsakič

X

X

 natančnost

vsakič

X

sklonitev)

 stopala niso napeta / sproščena
 premajhno raznoženje v akrobatskih prvinah (brez
faze leta)

X

X

X

X

 doskok preblizu orodja (BR & GR)

Napake pri doskoku
(vse prvine, tudi seskoki)

V primeru da ni padca, maksimalni odbitek za napake pri
doskoku ne sme presegati 0.80 t.
vsakič

 noge narazen pri doskoku

X
X

 dodatni zamahi z rokami
 dodatni gibi s telesom, da obdrži ravnotežje

vsakič

X

 dodatni koraki, manjši poskok

vsakič

X

 zelo dolg korak ali skok (smernica – več kot širina ramenr)

vsakič

 napaka v drži telesa

vsakič

 globok počep

vsakič

- podrs/dotik orodja/blazine z rokama, brez padca

vsakič

 opora na blazino ali orodje z eno ali obema dlanema

vsakič

1.00

 padec na blazine na kolena ali boke

vsakič

1.00

 padec na orodje ali z orodja
 ni doskoka najprej na noge

vsakič
vsakič

1.00
1.00
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X

X
X

X
X
X

8.3 Tabela splošnih napak in odbitkov
male

Napake

srednje

velike

zelo velike

0.30

0.50

1.00 ali več

0.10
Odbitki D komisije ( D1 – D2 )
BR, GR
PA

 izvedba povezave s padcem
 izvedba seskoka s padcem
 prvina ni izvedena najprej na stopala oz. v predpisan položaj

ni CV, ni SB (GR)
ni bonusa za
seskok

vsakič

ni DV, CV, CR,
ni SB (GR)

PA

ni DV, CV, CR

prvine
 odriv popolnoma zunaj označb za prostor
 ni predstavitve D-komisiji na orodju pred in/ali na koncu vaje

tek/dogod

 asistenca (pomoč)

BR,GR,PA
vsakič

 nedovoljena prisotnost trenerja na tekmovalnem podiju

Od končne ocene

X

1.0 od končne
ocene
-če trener pomaga
tekmovalki, ko je
prvina končana-ni
CV
-če trener pomaga
tekmovalki izvesti
prvino-ni DV, CV,
CR in ni bonusa

tek/dogod

X

Od končne ocene

Odbitki D komisije (D1 – D2) z obvestilom glavni komisiji, ali odbitki glavne komisije
Odbitki zaradi nepravilne uporabe orodja
 ni ustrezne uporabe zaščitne blazine za preskoke z naskoki

Neveljaven PR “0“

 ni uporabe dodatne blazine za doskok

tek/dogod
tek/dogod

X

 postavitev odrivne deske na nedovoljeno podlago

tek/dogod

X

 uporaba nedovoljenih dodatnih blazin

tek/dogod

X

 premikanje dodatnih blazin med sestavo ali postavitev

tek/dogod

X

iz rondata (glej 10.4.3)

Od končne ocene

dodatne blazine za doskok na nedovoljeno stran gredi
Odbitki glavne komisije od končne ocene
Obvestilo D komisije glavni komisiji
 neustrezna uporaba magnezije ali poškodovanje orodja

tek/dogod

X

 spreminjanje ali odstranitev vzmeti iz odrivne deske

tek/dogod

X

 dvig orodja brez dovoljenja

tek/dogod

X

Od končne ocene

Odbitki vodje glavne komisije od končne ocene
Obvestilo D komisije glavni komisiji
Obnašanje tekmovalke
 neustrezne ali neestetske podloge
 manjka nacionalni grb oz. je na napačnem mestu
 manjka štartna številka

tek/dogod
tek/dogod
tek/dogod

X
X
X

 neustrezna oprema – dres, nakit, barva povojev

tek/dogod

X

- nepravilno oglaševanje

ekipa
tek/dogod

X

- nešportno obnašanje
- nedovoljeno zadrževanje na tekmovalnem podiju
- vrnitev na tekmovalni podij po končani sestavi
- pogovarjanje z aktivno sodnico med tekmovanjem

tek/dogod
tek/dogod
tek/dogod
tek/dogod
ekipa

X
X
X
X

 ekipa tekmuje v napačnem vrstem redu

Od končne ocene
V kvalifikacijah, finalu mn. in
finalu ekip odbitek 1x v
tekmovalni fazi pri orodju, kjer je
prvič opaženo. V finalu na
orodjih odbitek od ocene na
tistem orodju.
Od končne ocene ocene na
orodju, kjer je prvič opaženo.
Na zahtevo pristojnega organa.
Od končne ocene
Od končne ocene
Od končne ocene
Od končne ocene
1.00 T
V kvalifikacijah in finalu ekip od
seštevka ekipe na orodju kjer je prišlo
do napake
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1.00 T
V kvalifikacijah in finalu ekip
odbitek 1x v tekmovalni fazi na
orodju, kjer je prvič opaženo.
Diskvalifikacija

ekipa

- tekmovalke iste ekipe nimajo enakih dresov

 tekmovalka brez dovoljenja zapusti tekmovalno areno in ne
zaključi tekmovanja
 nedovoljeno zamujanje ali prekinitev tekmovanja
male

srednje

velike

0.10

0.30

0.50

Diskvalifikacija
zelo velike

Napake
1.00 ali več

Pisno sporočilo ČASOMERILKE D komisiji
Odbitek bo uporabljen, če bo pretečeni čas več kot 1 sekundo
 očitna prekoračitev časa ogrevanja (po opozorilu)


pri posameznici

ekipa

X

tek/dogod

X

 ne začne s sestavo v 30 sek. potem, ko se prižge zelena luč

tek/dogod

 ne začne s sestavo v 60 sek.

tek/dogod

 predolga sestava (GR, PA)

tek/dogod

 začetek sestave, ko gori rdeča luč

tek/dogod

 prekoračitev dovoljenega časa za padec – od 30 do 60 sek.
(BR)

tek/dogod

X

 prekoračitev dovoljenega časa za padec – od 10 do 60 sek.
(GR)

tek/dogod

X

 prekoračitev dovoljenega časa za padec – več kot 60 sek.
(BR in GR)

X
Tekmovalka nima več možnosti prikazati
svoje sestave.
X

“0”

Sestava je
zaključena

tek/dogod

Vodja glavne komisije
(po posvetu z glavno komisijo)

Od končne
ocene

Sistem kartonov
za uradna temovanja FIG in tekmovanja prijavljena pri FIG

Obnašanje trenerja brez direktnega vpliva na rezultat/ predstavo tekmovalke/ekipe
prvič – rumeni karton za trenerja (opozorilo)

 nešportno obnašanje (v vseh fazah tekmovanja)

drugič – rdeči karton in odstranitev trenerja s tekmovanja in/ali
treninga
 drugo nesramno, nedisciplinirano in žaljivo vedenje (v vseh
fazah tekmovanja)

Takoj rdeči karton in odstranitev trenerja s tekmovanja in/ali
treninga

Obnašanje trenerja z direktnim vplivom na rezultat/predstavo tekmovalke/ekipe
prvič – 0.50 (tek/ekipa), rumeni karton za trenerja (opozorilo)

– Nešportno obnašanje (v vseh fazah tekmovanja)
npr. neopravičena zamuda ali prekinitev tekmovanja, med
tekmovanjem govori z aktivno sodnico, neposredno govorjenje
s tekmovalko, dajanje signalov ali znakov (vpitje, navijanje) in
podobno med tekmovalno sestavo.

prvič – 1.00 (tek/ekipa), rumeni karton za trenerja (opozorilo) v
primeru agresivnega pogovora s sodnico
drugič – 1.00 (tek/ekipa), rdeči karton in odstranitev trenerja s
tekmovanja

– drugo nesramno, nedisciplinirano in žaljivo vedenje (v vseh
fazah tekmovanja)
npr: nepravilna številčna prisotnost trenerjev v tekmovalni
areni ali preveliko število oseb pri pripravi orodja

1.00 (tek. ali ekipa/dogodek), takojšnji rdeči karton in odstranitev
trenerja s tekmovanja*

Opomba: Če je en od dveh trenerjev ekipe odstranjen iz notranjosti tekmovalne arene, je mogoče, da ga nadomesti drugi trener
enkrat med celotnim tekmovanjem (npr. kvalifikacije).
Prvi prekršek = rumeni karton
Drugi prekršek = rdeči karton, trener je odstranjem do konca tekmovanja.
* V primeru, da je na tekmovanju samo en trener lahko ostane do konca tekmovanja, ne bo pa imel možnosti dobiti akreditacije za
naslednje Svetovno prvenstvo, Olimpijske igre.
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ČLEN 9 — Tehnika

9.1.1 Prepoznavanje prvin
a) Stegnjeno
 Večji del salta je treba ohranjati v stegnjenem položaju v:
 enojnih saltih
 dvojnih saltih (PA) in pri seskokih (BR)
 preskokih (salte)

Za dodelitev različnih težavnostnih vrednosti je potrebna posebna tehnična
izvedba.
Vsi napotki glede kotov pri izvedbi prvin in položajev telesa so približni in naj
bi služili kot smernice v sojenju.

 Kadar stegnjen položaj ni pokazan v kateremkoli delu prvine, se
prepozna sklonjen položaj v:
 prvinah brez obrata okoli vzdolžne osi (BR, GR, PA)

9.1 VSA ORODJA
Položaji telesa:

Na preskoku je dovoljena rahla upognitev v bokih (do 30) pri saltih brez
obratov.

Skrčeno


manj kot 90º kot v bokih in kolenih v saltih in ritmičnih prvinah

Položaji telesa v enojnem in dvojnem saltu brez obratov okoli
vzdolžne osi
Slonjeni salto postane skrčeni
D komisija
Če je v sklonjenem saltu kot kolena
manjši od 135°
- priznaš skrčeni salto

Sklonjeno


→

manj kot 90º kot v bokih v saltih in ritmičnih prvinah

Sklonjeni salto postane stegnjeni

D komisija
Odprtost bokov (180°)

- priznaš stegnjeni salto
Stegnjeno


vsi deli telesa morajo biti poravnani
Stegnjeni položaj postane sklonjeni

D komisija
Sklonjen položaj bokov
- priznaš sklonjeni salto
Rahla upognjenost v prsih oz. rahla
uleknjenost sta sprejemljivi

→
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9.1.2 Doskok pri enojnih saltih z obrati
a) Prvine z obrati okoli vzdolžne osi so lahko prikazane kot:

naskoki in seskoki z dvovišinske bradlje in gredi,

med sestavo na gredi in parterju,

preskok – vsi doskoki

V premislek:
- obrat mora biti narejen na prstih
- položaj telesa mora biti skozi cel obrat trden
- stojna noga je lahko stegnjena ali pokrčena (pokrčena noga je lahko
del koreografije) in s tem se ne spremeni težavnost prvine
- za obrate, kjer ima prosta noga določen položaj, mora ta položaj
obdržati skozi cel obrat
- če prosta noga ni v predpisanem položaju se prizna druga prvina iz
tabele prvin

Prvine morajo biti končane natančno, drugače jih ovrednotimo kot druge
prvine iz tabele prvin.
Opomba: pri vrednotenju prvine je odločilna postavitev sprednje noge pri
doskoku.

a) Nedokončan obrat na stojni nogi:

b) za nedokončan obrat*
 3/1 obrat postane 2½ obrat,
 2½ obrat postane 2/1 obrat,
 2/1 obrat postane 1½ obrat,
 1½ obrat postane 1/1 obrat.

Primer:

*PARTER: v primeru, da je salto z obratom direktno povezan v še eno salto in
v prvem saltu obrat ni natančno dokončan (vendar tekmovalka uspe nadaljevati
z drugo prvino), težavnost prvi prvini ne bo znižana.

postane

- PA

postane

9.2.2 Težine pri skokih z obrati se stopnjujejo:
 za 180° (GR, PA) – raznoženje čelno, raznoženje bočno, skoki z
uleknjenjem
 za 360° (PA)

9.1.3 Padci pri doskoku
a) Dotik tal najprej s stopali – priznamo težavnostno vrednost
b) Tal se ne dotakne najprej s stopali – ne priznamo težavnostne
vrednosti

Dovoljena je različna tehnika obratov v skokih s sklonjenim, skrčenim ali
raznoženim položajem nog v začetku, v sredini ali na koncu obrata (edino, če
je zahtevano drugače za točno določeno prvino).
Vsi skoki z raznoženjem s ½ obrata (180) morajo raznoženje pokazati na
začetku ali na koncu obrata.

9.2 GRED IN PARTER
9.2.1

- GR

Težine pri obratih na eni nogi se stopnjujejo:
za 180° (GR)
za 360° (PA)
obrati morajo biti dokončani natančno, drugače se prizna druga
prvina iz tabele prvin
- odločilna za priznanje prvine sta položaja ramen in bokov. Če
ramena in boki niso obrnjeni do konca, tako kot zahteva prvina, se
prizna druga prvina iz tabele prvin.

Nedokončan obrat za 30° ali več – priznamo drugo prvino iz tabele prvin.

-

Odločilna sta položaj ramen in bokov.
Primeri:
- GR/PA
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postane

9.3 ZAHTEVE ZA POSAMEZNE RITMIČNE PRVINE
- PA

postane

- PA

postane

Drže (4.102)
- GR

postane

- ¼ obrata ne spremeni prvine
Ločimo tri vrste skokov:

Zahteva: 180° raznoženje

– odriv z ene noge in doskok na drugo nogo ali sonožno (ang. leap);
– odriv z ene noge in doskok na isto nogo ali sonožno; med skokom ni
zahtevano raznoženje 180 (ang. hop);
– odriv z obeh nog in doskok na eno ali obe nogi (ang. jump).

D komisija: < 180° raznoženja – prvina se ne prizna, ni DV

Primer obratov, kjer je prosta noga v točno določenem položaju:

Opomba: pri skokih (ang. leap in jump) je zahtevano raznoženje 180°.
9.2.3 Zahteve raznoženja
Zahteva:

prosta noga je spredaj ali zadaj v
horizontali cel obrat

Za pomanjkljivo raznoženje v skokih in obratih:

D komisija:

prosta noga pod horizontalo – priznamo
drugo prvino iz tabele prvin

Skok skrčno z/brez obratov
Zahteva:

Kot v bokih – manj kot 90°

Kolena nad horizontalo

Pomanjkljivo raznoženje:
> 0° - 20° - majhna napaka
> 20° - 45° - srednja napaka
> 45° - prepoznamo drugo prvino iz tabele prvin, ali pa je prvina brez
težavnostne vrednosti

D komisija:
 135° kot v boki/kolenih – ni DV ali druga prvina
E komisija:

Kolena do horizontale

Kolena pod horizontalo
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- majhna napaka
- srednja napaka

Skok skrčno, prednožno z eno nogo brez/z obrati

Skok prednožno raznožno z/brez obratov

Zahteva:

Kot v bokih – manj kot 90°

Stegnjena noga nad horizontalo
D komisija:

>135° kot v bokih – ni DV ali druga prvina

Zahteva:



E komisija:

Stegnjena noga do horizontale – majhna napaka

Stegnjena noga pod horizontalo – srednja
napaka

Obe nogi morata biti nad horizontalo

D komisija:

> 135° kot v bokih – ni DV ali druga prvina
E komisija:

Nepravilen (v različnih višinah) položaj
nog
- majhna napaka

Nogi do horizontale
- majhna napaka

Nogi pod horizontalo - srednja napaka

Mačji skok z/brez obratov
Zahteve:
Sisson z uleknjenjem
Zahteve:

Izmenični dvig nog

Kolena nad horizontalo

Ovrednotimo glede na najnižji položaj kolena
D komisija:
 > 135° kot v bokih – ni DV ali druga prvina
 Pomanjkanje izmeničnega dviga nog – ovrednotimo
skok skrčno

Zahteve:




E komisija:

Ena ali obe nogi do horizontale – majhna napaka

Ena ali obe nogi pod horizontalo – srednja napaka

Uleknitev in zaklon glave
Raznoženje 180° po diagonali
Stopalo zadnje noge „do krone” glave

D komisija:

Ni uleknitve in zaklona glave
- skok raznožno-prednožno ali sisson

Ni raznoženja
- ni DV
E komisija:

Premajhna uleknitev – majhna napaka

Stopalo zadnje noge v višini glave –
majhna napaka

Stopalo zadnje noge v višini ramen –
srednja napaka
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Skok s sonožnim odrivom in z zanoženjem do glave („gnezdo”)
E komisija:
 premajhna uleknitev – majhna napaka
 raznoženje ni večje od 180°, obe nogi sta
horizontalno – majhna napaka

Skok prednožno - zanožno z menjavo nog
Zahteve:

Zamah prve noge mora biti najmanj 45°

Zamah mora biti s stegnjeno nogo

Zahteve:




Uleknitev in zaklon glave; nogi v višini
„krone” glave
Iztegnitev v bokih

D komisija:

Ni uleknitve in zaklona glave

Stopala pod višino ramen

E komisija:

zamah prve noge manj kot 45° majhna napaka

zamah s pokrčeno nogo –
majhna/srednja napaka

ni DV
ni DV

E komisija:

Premajhna uleknitev – majhna napaka

Stopala v višini glave ali nižje – majhna
napaka

Premajhna iztegnitev v bokih – majhna
napaka

Premalo pokrčene noge (≤ 90°) – majhna
napaka

Skok prednožno zanožno z menjavo nog z
obratom (
) in
„Johnson” z obratom (
,

)

Zahteve:

Zamah prve noge mora biti najmanj 45°

Zamah mora biti s stegnjeno nogo

Mora narediti raznoženje prednožnozanožno oz. položaj raznožno

Yang Bo
D komisija:

nedokončan obrat

Zahteve:

močna uleknitev in zaklon glave

raznoženje prednožno-raznožno večje kot
180 °, sprednja noga najmanj horizontalno
D komisija:

 ni uleknitve in zaklona glave
- ovrednotimo skok prednožno-raznožno
ali sisson
 sprednja noga pod horizontalo
- ovrednotimo sisson z uleknitvijo
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postane



postane



postane



postane

li




Stopalo zadnje noge v višini ramen – srednja
napaka
Zadnja noga je stegnjena – majhna napaka

Tehnične napake pri ritmičnih skokih so opredeljene kot majhne, srednje in
velike napake (drža telesa).

E komisija:

Zamah prve noge manj kot 45° - majhna
napaka

Zamah s pokrčeno nogo – majhna/srednja
napaka

Odbitki za napake v drži telesa so:
 Premajhno raznoženje
 Pokrčene noge
 Skok izveden brez špic
 raznoženje
 Specifični odbitki za držo telesa (9.3)
 Neestetski položaj telesa ali tehnično odstopanje od popolne izvedbe
prvin

Skok z enonožnim ali sonožnim odrivom in z zanoženjem do glave/ skok
z enonožnim odrivom z menjavo nog in z zanoženjem do glave (z/brez
obrata)

OPOMBA:

Zahteve:

uleknitev in zaklon glave

raznoženje prednožno-zanožno 180°

sprednja noga horizontalno, zadnja noga v višini
„krone” glave

obrat mora biti narejen po uleknitvi in zaklonu glave

Majhno odstopanje od popolne izvedbe bo kaznovano z odbitkom 0.10
Srednje odstopanje od popolne izvedbe bo kaznovano z odbitkom 0.30
Veliko odstopanje od popolne izvedbe bo kaznovano z odbitkom 0.50
(kot je napisano v členu 8.3)

D komisija:

ni uleknitve in zaklona glave
- ovrednotimo skok prednožno-zanožno (visoko-daleč),
skok prednožno-zanožno z menjavo nog ali skok
prednožno-zanožno z obeh na obe nogi

zadnja noga pod „krono” glave
- ovrednotimo skok prednožno-zanožno (visoko-daleč),
skok prednožno-zanožno z menjavo nog ali skok
prednožno-zanožno z obeh na obe nogi

nepravilen čas obrata
- ovrednotimo skok prednožno-zanožno (visoko-daleč),
skok prednožno-zanožno z menjavo nog ali skok
prednožno-zanožno z obeh na obe nogi z obratom
E komisija:

Premajhna uleknitev – majhna napaka

Sprednja noga pod horizontalo – majhna napaka

Sprednja noga pod horizontalo (cca 45) – srednja
napaka

Stopalo zadnje noge v višini glave – majhna napaka
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9.4 DVOVIŠINSKA BRADLJA

9.4.3 Kolebi – prvine z obrati:
 ki ne dosežejo stoje na rokah
 ki se ne nadaljujejo čez navpičnico
 ki nadaljujejo gibanje po obratu v nasprotni
smeri

Tekmovalka je dosegla položaj stoje na rokah, ko so vsi deli telesa poravnani
v navpičnici.
9.4.1 Zamah do stoje na rokah
D komisija:
Če konča stojo:
 v 10° od navpičnice – težavnostna stopnja (DV) se
prizna
 > 10° - ni DV

D komisija:
Če je prvina končana:

v 10° od navpičnice – prvina se prizna (glej
9.4.4)
 > 10° pred navpičnico - ovrednotimo eno
težavnostno stopnjo (DV) nižje kot prvina z
obratom dokončana v stoji

E komisija:




> 30° - 45°
> 45°

- 0.10
- 0.30

E komisija:
 > 10° - 30°
 > 30° - 45°
 > 45°

______________________________________________________________
9.4.2 Toči brez obratov v stoji na rokah & elementi s fazo leta z višje
na nižjo lestvino:
D komisija:
Če je prvina končana:

> 10° pred
navpičnico – ne
ovrednotimo
težavnostne stopnje
(DV) ali priznamo
drugo prvino

> 10° po navpičnici ovrednotimo eno
težavnostno stopnjo
(DV) nižje
E komisija:

> 10° - 30°

> 30° - 45°

>45°

- 0.10
- 0.30
- 0.50

Kolebi s ½ (180º) obratom:
- vsi deli telesa morajo doseči najmanj vodoravni položaj (horizontalo), da se
prizna težavnost, v nasprotnem primeru ni težavnostne vrednosti (prazen
koleb).

- 0.10
- 0.30
- 0.50
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9.4.5 ZAHTEVE ZA DOLOČENO IZBRANE PRVINE NA DVOVIŠINSKI
BRADLJI

9.4.4 Toči & zamahi z obrati končanimi v stoji na rokah

D komisija:
Če je prvina končana:

znotraj 10° od
navpičnice
(katerakoli stran) –
priznana
težavnostna
vrednost (DV)

Prvina „Adler” (5.501)
D komisija:
Če je prvina končana:
 znotraj 30° od navpičnice – priznana
težavnostna vrednost (DV)
 > 30° - ovrednotimo eno težavnostno stopnjo
(DV) nižje

E komisija:

> 10° - 30° - 0.10

> 30° - 45 - 0.30

> 45°
- 0.50

E komisija:

> 30° - 45°

> 45°

Če je enaka prvina prikazana kot koleb ali kot toč z obratom, se prizna samo
enkrat po kronološkem vrstnem redu.
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- 0.10
- 0.30

III. DEL – ORODJA
ČLENI 10 - 13
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10.2 Število dovoljenih zaletov

ČLEN 10 – PRESKOK

Dodatni zalet za preskok je z odbitkom 1.00 točke (prazen zalet) dovoljen v
naslednjih primerih (v primeru, da se tekmovalka ni dotaknila odrivne deske ali
mize za preskok):

10.1 Splošno
Tekmovalka mora glede na zahteve določene stopnje tekmovanja prikazati en
ali dva preskoka iz preglednice preskokov.



Največja dovoljena razdalja za zalet je 25 metrov, ki se meri od najbolj
sprednjega dela mize za preskok do začetka bloka, ki stoji na začetku zaletnega
mesta.


D komisija bo odbila 1.00 točko od končne ocene prikazanega skoka.

Preskok se začne z zaletom, naskokom na odrivno desko in odrivom z
nje z obeh stopal snožno in sicer:
 iz smeri naprej
 iz smeri nazaj



Tekmovalka ne sme izvesti preskoka z bočnim doskokom.



Vsi skoki morajo biti izvedeni z odrivom obeh rok z mize za preskok.



Tekmovalka mora pravilno uporabiti zaščitno blazino za preskoke, ki se
začnejo z rondatom. Zasčitno blazino zagotovi organizacijski odbor.



Uporaba blazine za postavitev rok je dovoljena le za skoke izvedene iz
rondata, ki spadajo v 1., 4. in 5. skupino (Yurchenko skoki).



Vsi skoki v tabeli prvin so označeni s svojo številko.



Tekmovalka je odgovorna za objavo najavljenega preskoka vsakič
pred izvedbo (ročno ali elektronsko).



Ko zagori zelena luč ali dobi tekmovalka znak D sodnice, izvede prvi
preskok; nato se vrne na začetek zaletišča, da najavi številko svojega
drugega preskoka.





Če je na tekmovanju zahtevan 1 preskok, je drugi zalet z odbitkom
dovoljen; tretji zalet ni dovoljen.
Če sta na tekmovanju zahtevana 2 preskoka, je tretji zalet z odbitkom
dovoljen; četrti zalet ni dovoljen.

10.3 Skupine preskokov
Preskoki so razvrščeni v naslednje skupine:
Skupina 1 - preskoki brez salta (premet naprej, jamašita, rondat) z ali brez
obrata v prvi in/ali drugi fazi leta
Skupina 2 - premet naprej z 1/1 obratom (360°) ali brez njega v prvi fazi leta
– salto naprej ali nazaj z obratom okoli vzdolžne osi ali brez njega
v drugi fazi leta
Skupina 3 - premet naprej ¼ -½ obrata (90° - 180°) v prvi fazi leta (cukahara)
- salto nazaj z obratom okoli vzdolžne osi ali brez njega v drugi
fazi leta
Skupina 4 - rondat, premet nazaj (jurčenko) z ¾ obrata (270°) ali brez njega
okoli vzdolžne osi v prvi fazi leta - salto nazaj z obratom okoli
vzdolžne osi ali brez njega v drugi fazi leta

1

Skupina 5 - rondat, premet nazaj (jurčenko) s ½ obrata (180°) okoli vzdolžne
osi v prvi fazi leta - salto naprej ali nazaj z obratom okoli vzdolžne
osi ali brez njega v drugi fazi leta

Preskok se začne ocenjevati z začetkom odriva z odrivne deske, skok
pa je razdeljen in ocenjen v treh delih:
 prva faza leta
 odriv z rok
 druga faza leta in doskok
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10.4 Zahteve






Opomba: premet – dvojni skrčeni salto naprej
: če druga salta ni
končana in je tekmovalka hkrati pistala na stopala in katerikoli drug del telesa,

Pred izvedbo skoka je potrebno najaviti številko skoka, ki ga
tekmovalka namerava izvesti (ročno ali elektronsko).

potem skok priznamo kot premet – skrčeni salto naprej

.

10.4.1 Označba omejitvenega prostora

V kvalifikacijah, finalu ekip in mnogoboju:
Tekmovalka mora prikazati en preskok
 v kvalifikacijah se ocena prvega preskoka upošteva za
oceno ekipe in/ali v skupno oceno mnogoboja.
 tekmovalka, ki se želi uvrstiti v finale na preskoku, mora
prikazati dva preskoka po pravilih, ki jih zahteva uvrstitev v
finale.

Kot orientacija za odbitke za izgubo smeri je označen poseben prostor (s
črtami) od središčnice blazin za doskok. Tekmovalka mora doskočiti in končati
skok v stabilnem položaju v označenem prostoru.
sodnica (pisno obvestilo linijske sodnice) odbije od končne ocene za odstop
od smeri naravnost s katerimkoli delom telesa:
D1

Finale na orodju
 Tekmovalka mora prikazati dva preskoka, končna ocena je
povprečje obeh preskokov.
 Preskoka morata biti iz različnih skupin
 Imeti morata različno drugo fazo leta



Doskok ali dotik izven prostora z eno nogo/roko (del noge/roke) - 0.10



Doskok ali dotik izven prostora z obema nogama/rokama (del
nog/rok) ali delom telesa

- 0.30

10.4.2 Posebni odbitki na orodju – D komisija

Primer:

Odvzeti od končne ocene prikazanega skoka

1. Prvi preskok je iz skupine 4
2 ½ obrata (900°)
Izbira za drugi preskok:

– jurčenko – stegnjeni salto z



Stegnjena cukahara z 2/1 obratoma (720°)
ali



Premet naprej z 1/1 obratom v drugi fazi leta






Več kot 25 metrov zaleta
- 0.50
Prazen zalet
- 1.00
Opora na mizi za preskok samo z eno roko
- 2.00
V kvalifikacijah in v finalu na orodju:
 ko je en preskok ovrednoten z „0.00” točkami (10.4.3)

Izračun končne ocene:
Ocena skoka, ki je bil prikazan deljena z 2 = končna ocena (KO)

2. Prvi preskok je iz skupine 2 – premet – skrčeni salto
Izbira za drugi preskok:



ko dva preskoka nista iz dveh različnih skupin ali ni drugačne
druge faze leta



Jurčenko – stegnjeni salto

Izračun končne ocene:



Sklonjena cukahara

[(KO S1 + (KO S2 – 2.00)]/2 = KO
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10.4.3 Prikaz neveljavnih preskokov (0.00 točk)*








10.6 Posebni odbitki za izvedbo (E komisija)
Napake
Prva faza leta
 nedokončan obrat okoli vzdolžne osi

ni dotika z rokami na mizi za preskok
nepravilna uporaba zaščitne blazine pri preskokih iz rondata
pomoč (asistenca) med preskokom
doskok ni izveden najprej na stopala
preskok je tehnično izveden tako slab, da ga ni moč prepoznati ali če
se tekmovalka z mize za preskok odrine z nogami
tekmovalka izvede prepovedan preskok (prepovedana prvina pred
odrivno desko ali namenoma izveden preskok z bočnim doskokom)
drugi preskok v kvalifikacijah ali finalu na orodju je bil enak kot prvi






sk. 1 s ½ (180°) obrata
sk. 3 s ¼ (90) obrata
sk. 4 s ¾ (270°) obrata
sk. 1 ali 2 z 1/1 (360°) obrata

0.10

0.30

≤ 45º

≤ 90º
≤ 45º

≤ 45º
≤ 45º

≤ 90º

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

0.50

> 90º

 slaba tehnika





kot v bokih
uleknitev
pokrčena kolena
raznožene noge ali kolena

X

Faza odriva
 slaba tehnika

*Opomba: Oceno "0" zabeleži D komisija. E komisija skoka ne oceni.

 nehkratna/nevzporedna postavitev dlani pri
preskokih v smeri naprej sk.1, 2 ali 5
 pokrčene roke
 kot v ramenih
 ni prehoda skozi navpičnico
 predpisan obrat okoli vzdolžne osi se je začel
prezgodaj (na mizi za preskok)

D komisija na orodju in nadzorna sodnica si ogledajo videoposnetek
vsakega preskoka, ki je ocenjen z oceno „0” in vse preskoke, ki so
izvedeni z z odrivom z ene roke.

10.5 Metoda ocenjevanja

Druga faza leta
 prekomeren trzljaj, bič
 višina
 natančnost obrata okoli vzdolžne osi
(vključno cuervo)
 položaj telesa

D komisija:
Odtipka vrednost prikazanega preskoka in na tablici pokaže E sodnicam
simbol priznanega preskoka (če je drugačen od najavljenega). Ocena prvega
preskoka mora biti objavljena, preden tekmovalka izvede drugi preskok.

 natačnost položaja skrčeno/sklonjeno v saltu
 natančnost položaja skrčeno/sklonjeno v saltu z
obratom okoli vzdolžne osi
 položaj telesa pri stegnjenem saltu
 položaj telesa pri stegnjem saltu z obratom okoli
vzdolžne osi
 prehitro sklanjanje pri stegnjenem saltu
 premajhno oz. pozno odpiranje (skoki s
skrčenim ali sklonjenim saltom)
 pokrčena kolena
 raznožene noge ali kolena
 nedorotirani salto – brez padca
 nedorotirani salto – s padcem
 dolžina (prekratek skok)
 odstopanje od smeri
 dinamika

E komisija:
Odbitki za izvedbo (iz člena 8) morajo biti podani v skupaj s posebnimi odbitki,
ki veljajo za določeno orodje.

Napake pri doskoku
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X

X

X
X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
Glej člen 8

1.00

 Če tekmovalka sestave ne nadaljuje v 60 sekundah, je sestava
zaključena.

ČLEN 11 – DVOVIŠINSKA BRADLJA
11.1 Splošno

11.2 Sestava in vsebina sestave

Ocenjevanje sestave se začne z odrivom z odrivne deske ali blazine. Dodatna
opora pod odrivno desko (npr. dodatna deska) ni dovoljena.

Za težavnost se šteje največ 8 najvišje ovrednotenih prvin, vključujoč seskok.
- Sestava brez seskoka - 0.50 – odbija D komisija od končne ocene.

a) Naskoki
 Če se je tekmovalka v prvem poskusu dotaknila odrivne deske,
orodja ali je tekla pod orodjem:
 Odbitek
- 1.00 (E komisija)
 Pričeti mora s sestavo
 Tekmovalka za naskok ne dobi težavnostne vrednosti
 če se tekmovalka v prvem poskusu ni dotaknila odrivne deske,
orodja ali ni tekla pod orodjem, ima pravico do drugega zaleta (z
odbitkom):
 Odbitek
- 1.00
 Tretji poskus ni dovoljen

- Le 3 prvine iz iste strukturne skupine* (ang. »root skill«) se štejejo za
težavnost (DV), kompizicijske zahteve (CR) in povezave (CV). (Med te
prvine ne štejemo naupora vzklopno, veletočov naprej in nazaj in
zamahov v stojo).
*Strukturna skupina (»root skill«) je definirana z:
- vhodom v prvino
- smerjo prvine (naprej ali nazaj)

Tekmovalka pred naskokom ne sme teči/hoditi pod spodnjo lestvino (glej 2.4).

Primer 1:

D komisija odbitek odbije od končne ocene.
b) Čas padca z orodja:
Primer 2:
Dovoljena je 30-sekundna prekinitev po padcu z orodja.
Če tekmovalka nadaljuje sestavo po iztečenih 30 sekundah, dobi nevtralni
odbitek – 0.30.
 Odštevanje časa se začne, ko se tekmovalka po padcu postavi
na noge.
 Pretečeni čas padca je v sekundah predstavljen na zaslonu.
 Zvočni znak za opozorilo (gong) bo označeval:

Primer 3:

 10 sekund
 20 sekund in nato še
 30 sekund
 Sestava se nadaljuje, ko stopala zapustijo tla.
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-

Med »root skill« štejemo tudi naskoke (npr.
(npr.
).

-

Prvine brez težavnostne vrednosti (zaradi slabe tehnične izvedbe)
ne bodo štete v »root skill«.

) in seskoke

11.4 Vrednost povezav (CV) – D komisija

Šteje se le en tip »Tkačeva« brez obrata iz tabele prvin. Po
kronološkem vrstnem redu.

a) Tekmovalka lahko dobi dodatne točke samo za neposredne (direktne)
povezave.

Izbor prvin naj bo iz različnih skupin gibanj:
a) Toči in kolebi
 Veletoči nazaj
 Veletoči naprej
 Kolebi in toči brez dotika
 Stadlerji naprej/nazaj
 Toči oporno z nogami (podplatni toči) naprej/nazaj

b) Vrednost povezav se doda D oceni.
Formule za neposredne (direktne) povezave so:

b) Leti
 Let z višje na nižjo lestvino ali obratno
 Kontra leti (čez lestvino)
 Preleti
 Prvine plovno
 Salte

11.3 Kompozicijske zahteve (CR) - D komisija
1. Let z višje lestvine na nižjo
2. Let na isti lestvini
3. Dva različna prijema (ne zamahi v stojo, naskok ali
seskok
4. Prvina brez leta z obratom min. 360° (ne naskok)

0.10

0.20
D (let na VL ali z NL na VL) + C ali več (na VL)

D+D
(ali več)

Mora biti v tem vrstnem redu

E + E (en mora biti let)
F + D (oba leta)

Opomba: C/D prvina mora imeti let ali najmanj ½ obrata (180º)
a) Tekmovalka lahko prikaže prvino dvakrat (2x) med isto neposredno
(direktno) povezavo za dodatno vrednost povezave, vendar sodnice
za drugič izvedeno prvino ne upoštevajo njene težavnostne stopnje.
b) Leti morajo imeti jasno vidno fazo leta:
 z VL na NL ali obratno
 kot kontra let (čez lestvino), prelet, let plovno ali salto s
prijemom za isto lestvino ali na drugo lestvino
 izvedeni kot seskoki

2.00 T.
0.50
0.50
0.50
0.50

Opomba: Hop preprijemi z obratom 180°-360° ali brez obrata niso leti.
c) Te neposredne (direktne) povezave so lahko prikazane kot:


Povezave z naskokom (naskoki sk. 1 niso prvine z letom)
Primer:

D + D = 0.10



Povezave znotraj sestave



Povezave s seskokom

d) Vrednost povezave se ne prizna, če tekmovalka med prvinama ali po
drugi/zadnji prvini izvede prazen koleb ali medkoleb.
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 Prazen koleb = koleb naprej/nazaj brez izvedbe prvine iz preglednice
prvin, preden koleb preide v nasprotno smer gibanja.
Izjema so prvine tipa "šapošnikova" z ali brez obrata 360° in prvine
narisane spodaj:

11.6 Posebni odbitki na orodju - E komisija
Napake
Če ni padca, odbitek ne more biti višji od 0.80

Opomba: Če je po prvini “šapošnikova” z ali brez obrata 360 ali pri
plovki s ½ obrata narejen naupor vzklopno – odbitek za prazen koleb.

11.5 Kompozicijski odbitki (E komisija)
0.30

 Položaj telesa v stojah in zamahih v stojo

X

X

 Popravek prijema

X

-

izvedbo nove prvine

0.10

0.30

0.50
X
X

0.50
ali več

X

 Podrs/dotik blazine

 Medkoleb = zamah iz opore spredaj in/ali nepotreben dolg koleb pred

Napake
 Skok iz NL na VL
 Vesa na VL, postavitev stopal na NL, prijem NL
 Neposredno (direktno) povezani več kot dve enaki
prvini pred seskokom

0.10

0.50

Udarec ob orodje s stopali

 Udarec ob blazino s stopali (padec)

1.00

 Netipično gibanje
(prvine izvedene z obeh nog ali stegen)

0.50

 Slab ritem med izvedbo prvin

X

 Premajhna višina letov

X

 Nedorotiranost letov

X

 Premajhna iztegnitev v bokih (naupor
vzklopno)

X

X

X

 Medkoleb

0.50

 Prazen koleb

0.50

 Kot pri zaključku prvin izvedenih v stojo
 Amplitude
 Kolebov naprej ali nazaj pod horizontalo
 zamahov
 Pretirano upogibanje v bokih (seskok)
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X

X

X
X

X

X

X

X

11.7 OPOMBE

ČLEN 12 – GRED

Padci

ARTISTIČNOST
Leti

Kompozicija in koreografija

a) Težavnostna vrednost se prizna, če tekmovalka prime lestvino z
obema rokama (trenutna vesa)
b) Brez prijema z obema rokama za lestvino, ne dodelimo težavnostne
vrednosti (tekmovalka lahko za pridobitev težavnostne vrednosti
prvino ponovi)

Kompozicija na gredi temelji na gibalnem besednjaku telovadke, njeni
koreografiji, hkrati pa vzpostavlja močan občutek za variabilnost v ritmu, moči
in tempu gibanja.
Je ravnovesje:
 plesnih prvin
 akrobatskih prvin
 koreografije
s ciljem, da bi ustvarili neprekinjen tok, povezano celoto.

Seskoki
a) Tekmovalka niti ne poskusi narediti seskoka
Vrednotenje:
- prvina se ne prizna (ni DV), šteje se le 7 prvin (D komisija)
- ni seskoka
- 0.50 (D komisija)
- padec
- 1.00 (E komisija)
- če tekmovalka po padcu seskok ponovi – ni odbitka za sestavo brez seskoka

Dobro strukturirana kompozicija sestave vključuje:
 bogato in različno izbiro prvin iz različnih strukturnih skupin iz tabele
prvin
 menjavanje nivojev (gor in dol)
 menjavanje smeri (nazaj, naprej, v stran)
 menjavanje ritma in tempa
 kreativnost in prehodi gibanja

b) Če je tekmovalka seskok pričela
Primer:

ni nakazana rotacija salte (doskok ni izveden najprej na stopala)

To je „kaj” tekmovalka prikaže.

Vrednotenje:
- prvina se ne prizna (ni DV) – šteje se le 7 prvin (D komisija)
- padec
- 1.00 (E komisija)

Ritem in tempo
Ritem in tempo se morata ves čas spreminjati, včasih počasi, včasih
živahno, vendar v glavnem dinamično in predvsem neprekinjeno.

Naskoki
a) Z njimi lahko tekmovalka zadosti #1 kompozicijski zahtevi (let z VL na
NL)
b) Prvine, ki jih tekmovalka izvede kot naskok, lahko prikaže tudi v
sestavi (ali obratno), vendar dobi težavnostno vrednost le enkrat.

Prehod med težjimi akrobatskimi prvinami in ritmičnimi vložki mora biti tekoč,
brez nepotrebnih prekinitev in predolge priprave pred težjimi prvinami.
Sestava naj ne bo serija prekinjenih prvin.
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Artističnost predstavitve

dovoljenim časom sestave in ob časovnem limitu (1.30 min.); to
pomeni, da je čas, dovoljen za sestavo, potekel.

Tekmovalka mora prikazati kreativnost, samozavest, svoj osebni stil in
izjemno tehniko ter pester ritem in tempo. Prikaže sposobnost, da svojo
sestavo na gredi preoblikuje iz dobro strukturirane sestave v izjemno
predstavitev.

– Če tekmovalka izvede doskok ob zvoku drugega zvočnega znaka,
ni odbitka.
– Če doskoči po zvoku drugega zvočnega znaka, sledi odbitek za
prekoračitev dovoljenega časa.

To ni „kaj” tekmovalka prikaže, temveč „kako” prikaže.

Tekmovalka dobi odbitek za predolgo sestavo, če je sestava daljša
od 1:30 minute (90 sekund). To pomeni 1.31 (91 sekund) ali več.

- 0.10

-

12.1 Splošno
Ocenjevanje sestave se prične, ko se tekmovalka odrine z odrivne deske ali
blazine. Dodatna opora pod desko (npr. dodatna odrivna deska ali blazina) ni
dovoljena.
a) Naskok
 Če se
orodja








tekmovalka v prvem poskusu dotakne odrivne deske ali

Prvine, prikazane po preteku 90 sekund (časovnem limitu) D
komisija ovrednoti, E komisija pa oceni.
Časomerilka pisno sporoči prekoračitev časa D komisiji na orodju,
ki odšteje odbitek od končne ocene.

c) Čas padca z orodja:

Odbitek
- 1.00 (E komisija)
Tekmovalka mora pričeti s sestavo
Tekmovalka za naskok ne dobi težavnostne vrednosti
Odbitek, ker naskok ni iz tabele prvin (E komisija)

Dovoljena je 10-sekundna prekinitev po padcu z orodja. V tem času se
mora tekmovalka ponovno povzpeti na gred za nadaljevanje sestave.


 Če se tekmovalka v prvem poskusu ni dotaknila odrivne deske ali
orodja, ima pravico do drugega zaleta (z odbitkom)
 Odbitek
- 1.00

Če tekmovalka nadaljuje sestavo po iztečenih času, dobi nevtralni
odbitek – 0.30.
 Časomerilka 2 začne z odštevanjem časa, ko se tekmovalka po
padcu postavi na noge.

 Tretji zalet ni dovoljen

 Čas ob padcu se meri ločeno; ta čas se ne šteje v celotni čas
izvedene sestave.

D komisija odbitek odbije od končne ocene.

 Pretečeni čas med padcem je prikazan v sekundah na zaslonu

b) Merjenje časa

 Čas prekinitve se neha meriti, ko se tekmovalka odrine z blazine,
da bi se povzpela na gred.

Sestava na gredi naj ne bi bila daljša od 1:30 minute (90 sekund).
 časomerilka 1 začne meriti čas, ko se tekmovalka odrine z odrivne
deske ali blazine. Uro ustavi, ko se tekmovalka dotakne blazine po
končani sestavi.

 Zvočni signal (gong) naznani tekmovalki, kdaj je potekel 10 sekundni dovoljeni čas.
 Če se tekmovalka ne povzpne na gred v 60 sekundah, je sestava
zaključena.

 Z zvočnim znakom (gong) označi deset (10) sekund pred končnim
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12.4 Vrednost povezav (CV) in bonus za serijo (SB) – D komisija

 Po padcu se tekmovalka ne rabi ponovno predstaviti D komisiji z
dvigom rok.

a) Tekmovalka dobi dodatek za vrednost povezav za neposredne
(direktne) povezave.
b) Dodatek za vrednost povezav je del D ocene.
c) Bonus za serijo bo dodeljen za serijo najmanj treh ali več prvin
d) Dodatek za vrednost povezav ne bo dodeljen, če se tekmovalka prime
gredi, da prepreči padec.

 Ko se tekmovalka povzpne na gred, časomerilka 1 nadaljuje z
merjenjem časa sestave, ko tekmovalka naredi prvi gib, ki
označuje nadaljevanje sestave.

12.2 Sestava in vsebina sestave
Za težavnost se šteje največ 8 najvišje ovrednotenih prvin, vključujoč seskok.

Formule za neposredne (direktne) povezave so:

Sestava brez seskoka - 0.50 – odbije D komisija od končne ocene.

AKROBATSKE
0.10

V teh 8 najvišje ovrednotenih prvinah mora biti:

2 akrobatski prvini s fazo leta, vključujoč naskok, izključujoč seskok
Vse povezave morajo biti z odbojnim efektom

 najmanj 3 ritmične prvine
 najmanj 3 akrobatske prvine
 2 poljubni (ritmični ali akrobatski)

12.3 Kompozicijske zahteve (CR) – D komisija
1. serija najmanj dveh različnih ritmičnih prvin; od tega en
skok z raznoženjem za 180° (bočno ali čelno)
2. Obrat (sk.3) ali zvinki (rolls)/”flairs”*
3. akrobatska serija najmanj dveh prvin s fazo leta**, od tega
mora biti ena prvina salto (prvini sta lahko enaki)
4. akrobatske prvine v dveh različnih smereh (naprej/v stran
in nazaj)

0.20

C+C
B + D (nazaj) (v tem vrstnem redu)
B+E

2.00 T.
0.50
0.50

C/D + D ali več
B+D
(obe prvini izvedeni naprej)
B+F

Bonus za serijo (SB) +0.10 T.

0.50
0.50

Povezava treh ali več ritmičnih/mešanih in akrobatskih prvin (*z odbojnim
efektom ali brez), B + B + C (vseeno kakšen vrstni red) vključujoč naskok in
seskok (najmanj C) bo nagrajena z » Bonusom za serijo«.

* Prvine: 1.303 1.403, 1.304, 1.207, 1.308, 1.514, 4.203,
4.204, 4.304, 4.305, 4.206, 4.306, 4.307, 5.405, 5.505 lahko
zadostijo kompozicijski zahtevi #2

Primer 1: B + B + C = + 0.10 bonus za serijo
D + B + C = + 0.10 bonus za serijo

** prvina s fazo leta z ali brez opore z rokami

Primer 2:

Opombe:
 CR 1, 2 (obrati), 3 in 4 morajo biti izvedene na gredi
 Stoje in drže ne morejo zadostiti kompozicijskim
zahtevam
 Zvinki lahko zadostijo le CR #2

+ 0.10 bonus za serijo
SKUPAJ CV + SB = 0.30
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12.5 Odbitki za koreografijo in artističnost (E komisija)
Da tekmovalka prejme SB:



Napake

So lahko uporabljene tudi prvine brez faze leta najmanj B težine
(razen drže)
V eni povezavi je lahko ista akrobatska prvina (z ali brez faze leta)
ponovljena dvakrat

Artističnost izvedbe
 pomanjkanje artističnosti v predstavitvi v celotni
sestavi vključujoč:
 slaba drža telesa (glava, ramena, vrat)
 pomanjkanje amplitude (maksimalni gibi)
 premajhna amplituda zamahov z nogami
 slabo delo z nogami
nenapetost stopal, obrnjenost stopal na noter
sestava ni izvedena na prstih

*Povezave z odbojnim efektom izvedene v isti smeri s pospeševanjem hitrosti:
 doskoku na obe nogi iz prve prvine s fazo leta in oporo z rokami, sledi
takojšen odriv v drugo prvino ali
 enonožnemu doskoku iz prve prvine (z ali brez opore rok), sledi
postavitev proste noge in takojšni sonožni odriv v drugo prvino.



RITMIČNE IN MEŠANE (samo akrobatske prvine s fazo leta),
izključujoč seskok
0.10

0.20

C + C ali več (ritmična)
A + C (samo obrati)
B + D (mešano)

D + D ali več

pomankljivo vključevanje delov telesa

 Ritem in tempo
 pomanjkljiv ritem in tempo v gibanju (prvine
brez DV)
 izvedba celotne sestave kot serija prekinjenih
prvin in gibanj (sestava ne poteka tekoče)

x
x
x
x
x
x

x
x

Kompozicija
 Naskok brez DV (vsi naskoki (tudi tisti, ki niso v tabeli
prvin) imajo vrednost »A« razen naskok s prenosom
noge čez gred do seda, naskok v čep na gred,
naskok v sed ali na koleno ali skok na eno ali obe
nogi)
 pomanjkljiva uporaba celotnega orodja:
 ni gibanja v stran
 ni gibanja blizu gredi, kjer se z delom trupa
(vključujoč stegni in/ali glavo) dotakne gredi (ni
potrebno, da je to prvina iz pravilnika)

Opomba: obrati so lahko izvedeni s korakom in obratom na drugi nogi (demiplié na eni ali obeh nogah ni dovoljen).
Naslednje B-akrobatske prvine z oporo z rokami in letom






0.10

premet nazaj snožno,
premet nazaj prednožno zanožno (menikeli),
premet nazaj vzvratno (auerbah),
rondat,
premet naprej

 enostranska izbira prvin
 več kot en obrat za ½ (180°) na dveh nogah
(stegnjene noge) v celotni sestavi

lahko tekmovalka izvede drugič v sestavi, da dobi vrednost povezave in bonus
serije, ne more pa teh prvin uporabiti drugič da zadosti kompozicijskim
zahtevam.
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x

x
x

x

0.30

0.50

b) V primeru, da se je seskok pričel, potem je prišlo do padca

12.6 Posebni odbitki na orodju (E komisija)
Napake

0.10

0.30

0.50

Primer 2:
 slab ritem med izvedbo vezav (z DV)

X

Ovrednotenje:
- prvina se ne prizna (ni DV) – šteje se le 7 prvin (D komisija)
- padec
- 1.00 (E komisija)

vsakič

Pretirana priprava na prvino
 prilagoditev gibanja, nepotrebni koraki (adjustment)
 prevelik zamah z rokami pred ritmičnimi prvinami
 pavza (2 sek)

X
vsakič

12.7 OPOMBE

X
Vsakič
X
vsakič

 dodatna opora z eno nogo ob strani gredi

Padci – akrobatske in ritmične prvine
Akrobatske in ritmične prvine se morajo končati na gredi z nogo ali telesom,
da se dodeli težavnost
a) z doskokom na eno ali obe stopali v opisan položaj na gred – sodnice
dodelijo vrednost težine
b) ni doskoka na eno ali obe stopali ali v opisan položaj na gred –
sodnice ne dodelijo težine (prvina je lahko ponovljena, da dobi
težino).

X

 prijem gredi, da prepreči padec
 dodatna gibanja, da obdrži ravnotežje

X

X

X

X

Naskoki
a) pred naskokom lahko tekmovalka izvede le eno akrobatsko prvino
b) nekatere prvine, kot so naskoki v preval, stojo na rokah ali drže so lahko
izvedeni tudi med sestavo (ali obratno), vendar dobi tekmovalka
vrednost težine le enkrat za enako težino.

Seskok:
a) V primeru, da se salto še ni pričel (ni nakazane rotacije) in se je zgodil
padec

Primer 1:

salto se je začel, vendar ni doskoka na stopala

Drže
a) Stoja na rokah (brez obratov) ali drže morajo biti zadržane najmanj 2
sekundi, da sodnice priznajo težavnost. Če prvina ni zadržana 2
sekundi in te prvine ne prepoznamo kot drugo prvino iz tabele prvin
se prvini prisodi eno vrednost nižja težina ali se prvina ne prizna.
(Položaj stoje ali drže mora biti dokončan).
b) Za kompozicijske zahteve (CR), vrednost povezave (CV) ali bonus za
serijo (SB) se akrobatske prvine (s fazo leta), ki vključujejo držo, lahko
izvedejo kot zadnja prvina v akrobatski seriji ali mešani seriji.

in skok z gredi:

Orednotenje:
- prvina se ne prizna (ni DV) – šteje se le 7 prvin (D komisija)
- ni seskoka
- 0.50 (D komisija)
- padec
- 1.00 (E komisija)
- če gre ponovno v seskok in ga naredi, ni odbitka za sestavo brez seskoka.

c)
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in
se ovrednoti 1 težavnostno stopnjo nižje, če tekmovalka ne
vztraja v drži 2 sekundi.

 Če tekmovalka izvede enako prvino še enkrat v sestavi in zadrži v
stoji 2 sekundi, ne dobi težavnostne vrednosti.

ČLEN 13 – PARTER
ARTISTIČNOST
Artističnost predstavitve

Onodi tik tak


Da tekmovalka zadosti kompozicijski zahtevi (CR) ali pridobi povezavo
(CV), lahko prvino onodi tik tak izvede le kot zadnjo prvino v akrobatski
seriji.



Za bonus serijo (SB) je lahko prvina izvedena kot katerakoli prvina po
vrsti

Artistična predstavitev je tista, kjer telovadka prikaže sposobnost, da svojo
sestavo na parterju preoblikuje iz dobro strukturirane sestave v izjemno
predstavitev. Tekmovalka mora prikazati artističnost, izraznost, občutek za
glasbo in izjemno tehniko.
Glavni cilj je ustvariti in predstaviti edinstveno in uravnoteženo sestavo s
kombiniranjem plesnih gibov ter izražanjem teme in karakterja glasbe.

prvina se upošteva kot enaka prvini Onodi.



Kompozicija in koreografija
Specifične prvine



Kompozicija sestav na parterju ima osnovo na gibalni abecedi tako
akrobatskih kot tudi koreografskih prvin. Gre za predstavitev gibanj,
akrobatskih kot tudi artističnih v določenem prostoru in času v povezavi z
glasbo.

pri doskoku na dlani morajo te biti v čelnem položaju.

Koreografijo je potrebno oblikovati tako, da se gibanja povezujejo tekoče s
spremembami v hitrosti in intenzivnosti.

Če so dlani skupaj v čelnem položaju – pravilno

Ustvarjalna koreografija je tista, ki je izvirna pri izbiri prvin in gibanj in kjer so
uporabljene nove ideje, oblike in interpretacije, da se prepreči posnemanje in
enoličnost.

Če je prva roka dokončala obrat – dodeljena težavnost;
Odbitki za natančnost

Načrtovanje, struktura in kompozicija sestave vključuje:
 bogato in različno izbiro prvin iz različnih strukturnih skupin iz tabele
prvin
 menjavanje nivojev (gor in dol)
 menjavanje smeri (nazaj, naprej, v stran)
 kreativnost ali originalnost gibov, povezav in prehodov v akrobatske
serije

Dlani so bočno – dodeljena težavnost;
Odbitki za natančnost

To je „kaj” tekmovalka prikaže.
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 Vsebovati mora sledeče:
 ime tekmovalke in oznaka države s katere prihaja (tri črke, ki
jih FIG uporablja za označevanje države)
 ime skladatelja in naslov glasbe
 Glasbeni zapis lahko vsebuje igranje orkestra, klavirja ali drugega
inštrumenta
 Glasba se lahko začne z zvočnim signalom, ne sme pa biti
izrečeno ime tekmovalke
 Kot glasbeni inštrument je lahko uporabljen tudi človeški glas,
vendar brez besed
o Primer sprejemljive uporabe »človeškega glasu«:
brenčanje, vokal brez besed, žvižganje.
o Sprejemljiva je vsaka glasba, kjer ni razločnega
petja pesmi ali dela pesmi
 Ni glasbene spremljave ali glasba z besedilom
- 1.00

Izraznost
Izraznost lahko opredelimo kot odnos ali razpon prikazanih čustev z obrazno
mimiko in s telesno govorico. Izraznost vključuje tudi kako telovadka predstavi
samo sebe, kako se poveže s sodnicami in gledalci, ter njeno sposobnost, da
to vzdržuje skozi celotno sestavo. Telovadka mora v svoji sestavi odigrati
določeno vlogo in prikazati svoj karakter.
To ni samo „kaj” tekmovalka prikaže, temveč tudi „kako” predstavi svojo
sestavo.
Glasba
Glasba mora biti tekoča brez slišnih prekinitev in mora prispevati občutek
enotnosti v celotni sestavi. Imeti mora čist začetek in konec.
Glasba naj bo izbrana tako, da poudari edinstvenost in značilen slog
tekmovalke. Značaj glasbe mora zagotoviti vodilno idejo oz. temo koreografije.


Opomba: Odbije D komisija od končne ocene.
V primeru dvoma lahko država/tekmovalka predloži glasbo v
pregled ženskemu tehničnemu odboru.

Prisotna mora biti neposredna povezava med gibi in glasbo.
Glasbena spremljava se mora tekmovalki prilegati in mora prispevati k
popolni izvedbi tekmovalke.

b) Merjenje časa

Muzikalnost

Merjenje se začne, ko tekmovalka naredi prvi gib v svoji sestavi.
Sestava na parterju ne sme preseči 1:30 minute (90 sekund).

Je sposobnost, da tekmovalka interpretira glasbo, ne samo da predstavi ritem
in hitrost, pač pa tudi, da predstavi glasbeno obliko, intenzivnost in strast.

 Časomerilka začne meriti čas, ko tekmovalka začne prvi gib svoje
parterne sestave.

Glasba mora podpirati izvedbo, tekmovalka pa mora z gibanjem predstaviti
temo glasbe sodnicam in gledalcem.

 Z merjenjem preneha, ko tekmovalka zaključi svojo sestavo z
zadnjim položajem. Sestavo mora zaključiti skladno z glasbo.

13.1 Splošno

 Odbitek za predolgo sestavo bo oduzet, če je sestava dolga 1.31
minute (91 sekund) ali več
– 0.10
– Prvine, izvedene po 90 sekundah, D komisija ovrednoti, E komisija
pa oceni.

a) Glasbene zahteve
 Parterno glasbo za parterno sestavo je pred tekmovanjem
potrebno oddati v administrativno službo tekmovanja. Vsaka
glasba bo časovno izmerjena, čas pa bo potrjen s strani
adminstrativne službe in glavnega trenerja reprezentance.
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 Akrobatska linija vsebuje najmanj 2 direktno povezani akrobatski
prvini s fazo leta, od katerega mora biti ena prvina salto.

c) Omejitev prostora
Odbitek za prestop predpisanega prostora (12 x 12 m), kar pomeni
dotik tal s katerimkoli delom telesa zunaj oznake omejitve prostora:

 salto z napako pri doskoku (ni doskoka najprej na stopala)
se upošteva kot akrobatska linija

 korak ali doskok zunaj omejitvene črte s stopalom/dlanjo

- 0.10
 korak ali doskok zunaj omejitvene črte z obema nogama, obema
rokama ali z delom telesa
- 0.30

13.3 Kompozicijske zahteve (CR) – D komisija

Tako prekoračitev časa, kot prestop sporočita časomerilka in linijska sodnica
pisno D komisiji na orodju, ki nato dodeli odbitke od končne ocene.

13.2 Sestava in vsebina sestave
Za težavnost se šteje največ 8 najvišje ovrednotenih prvin, vključujoč seskok.
Sestava brez seskoka - 0.50 – odbije D komisija od končne ocene.
V teh 8 najvišje ovrednotenih prvinah mora biti:
 najmanj 3 ritmične prvine
 najmanj 3 akrobatske prvine
 2 poljubni (ritmični ali akrobatski)
Kot seskok štejemo najtežjo prvino v zadnji akrobatski seriji.


Če tekmovalka izvede le eno akrobatsko serijo, potem ji seskoka ne
štejemo (sestava brez seskoka).

2.00 T

1. serija najmanj dveh različnih ritmičnih skokov iz pravilnika,
povezanih posredno ali neposredno (vmesni tekalni koraki,
mali poskoki, chainé obrati,…), od tega mora imeti vsaj en
skok raznoženje 180° (namen je ustvariti potujoče gibanje)
 obrati in skoki s sonožniom odrivom niso dovoljeni, ker
so statične prvine. Chainé obrati (½ obrata na obeh
nogah) so dovoljeni, ker so to potujoči koraki
 prvi skok mora biti končan na eno nogo

0.50

2. salto z obratom okoli vzdolžne osi (najmanj 360°)

0.50

3. dvojni salto

0.50

4. salto naprej in salto nazaj (samo prvina araber ni dovolj) v isti
ali različnih akrobatskih serijah

0.50

Opomba: Kompozicijske zahteve pod št. 2., 3. in 4. morajo biti narejene v
akrobatski seriji.

a) Akrobatska linija

13.4 Vrednost povezav (CV) – D komisija

- Največje število akrobatskih linij je 4.

a) Tekmovalka lahko dobi dodatek za indirektne (akrobatske) in direktne
(akrobatske, mešane ali vezave obratov) povezave.

- Vse prvine v naslednjih akrobatskih linijah ne bodo prejele
težavnostne vrednosti.

b) Vrednost za povezave (CV) je del D ocene.

- Vsaka akrobatska prvina, izvedena po zadnji akrobatski seriji, ne bo
dobila težavnostne vrednosti (DV).
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13.5 Odbitki za koreografijo in artističnost (E komisija)

Formule za posredne (indirektne) in neposredne (direktne) povezave

Napake

POSREDNE (INDIREKTNE) AKROBATSKE POVEZAVE
0.10

0.20

B/C + D

C+E
D+D

A+A+D

A+A+E

 Pomankljiva artističnost predstavitve med celotno
sestavo:
 Slab položaj telesa (glava, ramena, vrat)
 Pomanjkanje amplitude (maksimalni gibi)
 Slabo delo z nogami
Nenapetost stopal, obrnjenost navznoter
 Pomanjkljivo vključevanje delov telesa
 Ni dovolj izražena vloga oz. karakter glede na
glasbo

A+E

C+C

C+D
MEŠANE POVEZAVE

D salto + B ritmična prvina
E salto + A ritmična prvina

 izvedba celotne sestave kot serija prekinjenih prvin in
gibanj (sestava ne poteka tekoče)

morajo biti izvedene v tem vrstnem redu

x
x
x
x
x

x

x

Kompozicija

POVEZAVE OBRATOV NA ENI NOGI
D+B

0.30

Artističnost izvedbe

NEPOSREDNE (DIREKTNE) AKROBATSKE POVEZAVE
A+D

0.10

 pomanjkanje kreativnosti in originalnosti gibanja
(za kreativnost gibanja tekmovalka potrebuje veliko
treninga, koordinacije in predhodne priprave)
 Skozi celotno sestavo
 Slaba koreografija v kotih/pomanjkanje
raznolikosti

Opomba: obrati so lahko izvedeni z dodanim
korakom - prehod na drugo nogo pred drugim
obratom (demi-plié ni dovoljen).

Posredne (indirektne) povezave so tiste, kjer tekmovalka izvede med salti
akrobatske prvine z letom in oporo z rokami (npr. rondat, premet nazaj itd. kot
pripravljalne prvine).

-

Opomba: Akrobatske prvine, ki se upoštevajo za vrednosti povezav (CV)
morajo biti brez opore z rokami.

ni gibanja blizu parterja, kjer se z delom trupa
(vključujoč stegna, trup in/ali glava) dotakne
parterja

x
x

x

Glasba in muzikalnost
 urejanje glasbe (ni primernega začetka, konca ali
naglaševanja)

ni primerne strukture z glasbo
 muzikalnost

manjka usklajenost gibanja z glasbo in
glasbenim koncem sestave

ni povezave z glasbo skozi celotno sestavo, le
na začetku in na koncu (background music)
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x
x
x

x

0.50

13.6 Posebni odbitki na orodju (E komisija)
Napake

0.10

0.30

Primer 2: a)

0.50

Pretirana priprava:
Prilagoditev gibanja, nepotrebni koraki
(adjustment)



Prevelik zamah z rokami pred ritmičnimi
prvinami

X
vsakič



pavza (2 sek.)

X
vsakič

b)

Ovrednotenje:
 prvina se ne prizna (ni DV) – šteje se maksimalno 7 prvin (D
komisija)
 ni seskoka
- 0.50 (D komisija)
 odbitki za napake pri doskoku (E komisija)

X
vsakič



ali

b) Dve akrobatski liniji

Distribucija prvin






Sestava se začne direktno z akrobatsko
linijo
Akrobatska linija narejena v nasprotno smer
od prejšnje akrobatske linije, narejena
direktno brez vmesne koreografije
(subsequent line)
(dovoljene so dolge akrobatske linije)
Več kot ena subsequent linija
Sestava se konča z akrobatsko linijo
(ni koreografije po zadnji akrobatski liniji)

Primer 3:

X

Ovrednotenje:
 Seskok se prizna (D komisija)

X
vsakič
X
vsakič

Primer 4:

X

padec

Tekmovalka pri drugi liniji ne doskoči najprej na stopala:
Akrobatske linije in seskok

Ovrednotenje:
 Prvina se ne prizna (ni DV) – šteje se maksimalno 7 prvin (D komisija)
 Padec
- 1.00 (E komisija)

a) Samo ena akrobatska linija

c) Ponovljena enaka prvina
Primer 5:

Primer 1:
Ovrednotenje:
 prvina se ne prizna (ni DV) – šteje se maksimalno 7 prvin (D
komisija)
 ni seskoka
- 0.50 (D komisija)
 odbitki za napake pri doskoku (E komisija)

D

D

X (obrat ni dokončan)

Ovrednotenje:
 Prvina se ne prizna (ni DV) – šteje se maksimalno 7 prvin (D komisija)
 Če je potrebno se odbije napake pri doskoku (E komisija)
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Modificirana pravila za tekmovanja mladink
Tekmovalni pravilnik 2022 je narejen:
- v uporabo na vseh mednarodnih tekmovanjih pod okriljem FIG-e, v uporabo vsem članicam FIG-e, vsem
kontinentom, tekmovanjem kot so mladinske olimpijske igre in ostala mednarodna tekmovanja in turnirji, ki jih organizira
FIG-a.
- po pravilniku se sodi vse štiri faze tekmovanja: kvalifikacije, finale ekip, finale mnogoboja in finale po orodjih
Za mladinska tekmovanja naj bi se uporabljal tekmovalni pravilnik z nekaterimi modificiranimi pravili.

ČLEN 2 – PRAVILA ZA TEKMOVALKE
2.1 Pravice tekmovalk
2.1.2 Ogrevanje
 V kvalifikacijah, finalu ekip, finalu mnogoboja in finalih na posameznih orodjih
Vsaka tekmovalka (vključno zamenjava za poškodovano tekmovalko) ima pravico do ogrevanja neposredno pred
tekmovanjem na vseh orodjih na tekmovalnem podiju skladno s FIG pravili (člen 2 – ogrevanje).
Maksimalni čas ogrevanja je zapisan v tehničnem pravilniku FIG-e (4.11.8)
 Finale mnogoboja in finali na orodjih: ogrevanje v dveh skupinah
Opomba: v kvalifikacijah in finalu ekip celotno ogrevanje (30 sekund na gredi in 50 sekund na bradlji) pripada ekipi.
Ekipa mora biti pozorna na to, da bodo na ogrevanju prišle na vrsto vse tekmovalke. V mešanih skupinah čas za
ogrevanje pripada posamezni tekmovalki.

ČLEN 7 – PRAVILA ZA DOLOČANJE D OCENE
7.2 Težavnostna vrednost (DV)
Težavnostne zahteve: v primeru, da tekmovalka izvede prvine „F”, „G”, „H”, „I” ali „J” težavnosti, prejme največ 0.50 t. za
vsako prvino.
7.3 Kompozicijske zahteve (CR) 2.00 T.
Kompozicijske zahteve so opisane v členih pri posameznih orodjih. Maksimalno možno število točk je 2.00.


Ena prvina lahko zadosti več kot eni kompozicijski zahtevi, ne sme pa biti ponovljena, da zadosti kompozicijski
zahtevi.

7.4 Vrednost povezav
Formule za vrednosti povezav so opisane v členih pri posameznih orodjih v delu 3: členi 11, 12 in 13 (upoštevajo se vse
omejitve glede težavnostnih vrednosti).
Bonus za seskok se pri mladinkah ne upošteva.

ČLEN 10 - PRESKOK
10.4 Zahteve


Številka skoka mora biti prikazana pred prikazanim skokom (ročno ali elektronsko)

V kvalifikacijah, finalu ekip in finalu mnogoboja:
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Tekmovalka skoči en skok



V kvalifikacijah se prvi skok šteje v seštevek mnogoboja ali v seštevek k ekipi na tem orodju.
Tekmovalka, ki se želi uvrstiti v finale na preskoku mora izvesti dva skoka po spodaj opisanih pravilih:

Finale:
Tekmovalka mora izvesti dva različna skoka (lahko sta iz iste skupine skokov, morata pa imeti različno številko skoka).
10.4.2 Posebni odbitki na orodju (D komisija)
Vsak skok ima svojo številko.
Če tekmovalka skoči drug skok, kot ga je prijavila: ni odbitka
-

Če skoči skok z oporo samo z eno roko na mizi za preskok (odbitek od končne ocene)
V kvalifikacijah za finale in v finalu:
 Če en od obeh skokov dobi 0.00 T. (10.4.3)

Ovrednotenje: oceno izvedenega skoka deljeno z 2 = končna ocena

ČLEN 14 – Tabela prvin
Izvedba naslednjih prvin je prepovedana:
1.
2.
3.
4.

PRESKOK – preskoki z bočnim odrivom ali doskokom
DVOVIŠINSKA BRADLJA: salte in seskoki z odrivom z nog
GRED: ritmične prvine zaključene v sed čelno na gredi
PARTER: akrobatske prvine z bočnim odrivom in/ali doskokom v preval
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2.00 T

