A gyakorlat mérése
A következő szabály minden gyakorlat típusra alkalmazandó:
A gyakorlatok ideje (gyakorlat kezdte, gyakorlat időtartama) másodpercben számítandó!

Referencia és Panel Bírók
A 2020-as Világbajnokságra FIG technikai bizottsága szeretné eltörölni a Referencia Bírót, de még
engedélyre vár. Ha ez megtörténik a bírói panel a következőképp alakul majd:
6 művészi és 6 technikai bíró, a két legmagasabb és legalacsonyabb pontszám kiesik és a két középső
pontszám lesz a végpontszám mindkét alkotóban!

Világbajnokság minden évben?
Kérünk mindenkit, érdeklődjön a Nemzeti Szövetségénél, hogy rendeznének-e Akrobatikus torna
Világbajnokságot! Amíg nem garantál rendező a következő ciklus minden évére, lehetetlen, hogy a
Technikai Bizottság a VB-k évenkénti megrendezéséért lobbizzon a FIG-nél.
Bővebb információért és jelentkezési lapért Mr. Rui Vinagre, a FIG sport menedzseréhez lehet fordulni.
rvinagre@fig-gymnastics.org

11-16 Korosztályos fejlesztési program
A program sikeresen véglegesítésre került és a videok is elérhetőek a tag szövetségek, edzők és bírók
számára a FIG weboldalán.
A 11-16-os korosztályos kötelező elemtáblázatot megtalálják az akrobatikus torna „rules” alatt. A táblázat
csatolva van a videókhoz, így ha a box-okra klikkelnek, megkapják a hozzá tartozó you tube videót.
Reméljük, ez segít az új edzőknek és szövetségeknek, hogy elkezdjék az Akrobatikát!

Emlékeztető a Technikai Bizottsággal való kapcsolattartásról
Emlékeztetni szeretnénk mindenkit, hogy ha a Technikai bizottsággal kapcsolatba szeretne lépni,
bizonyosodjon meg róla, hogy a levele elfogadásra és aláírásra került a főtitkár által a haza szövetségben.
A FIG Technikai Bizottsága nem fogad el egyénektől, csoportoktól, bizottságoktól olyan kérvényt, amely
nem lett elfogadva és aláírva a nemzeti szövetség vagy a felelős személy által. Ez az új elemek benyújtására
is vonatkozik!

Felmerülő kérdések tisztázása


Ha esés van az egyszerre vagy rögtön egymás után végrehajtott egyéni elemek bemutatás közben, a
maximálisan levonható büntetés 1,0 pont függetlenül attól hány partner esett el!



A következő elem az 50.o. 50-45-A12=20v elem
stilisztikai variációjának számít:

 A következő tornadressz típus a technikai bizottság döntése alapján NEM ENGEDÉLYEZETT.
A dressz anyaga túl laza és a gallér túlságosan elálló, laza ezért nem engedélyezett. Abban egyetértünk,
hogy mindkettő gyönyörű és egy gálán szívesen látnánk őket, de biztonsági okokból versenyen nem!

A ToD-ben felmerülő kérdések tisztázása
 A következő kezdő pozíciók egyformának tekintendők:
ToD 33.o. B bemenetek



Ha az alsó ülő pozícióban van az elvárás, hogy hasonló helyzetben legyen, mint a rajzon látható.



Nem szeretnénk olyan ülő pozíciót látni, ami majdnem angol spárga.



Az ellenkaucsuk ideális helyzete
Edzők és bírók kérjük, nézzék meg figyelmesen a
következő képet: a Technikai Bizottság ezt
fogadja el ideális/tökéletes ellenkaucsuk
pozíciónak.

Ifjúsági Olimpiai Játékok
Az első Ifjúsági Olimpiai aranyat vegyes páros kategóriában Marelia
KOSTADINOVA és Panayot DIMITROV (BUL) nyerte meg. Noa YAKAR
KAZADO és Yonatan FRIDMAN (ISR) az ezüstöt vitte, a bronz medált
Darya PLOKHOTNIUK és Oleksandr MADEI (UKR) nyerte.
„ Szuper boldogok vagyunk, hogy megnyertük ezt az érmet, de
annak még inkább, hogy a sportág első Ifjúsági olimpiáján
versenyezhettünk” mondta Madei.”Ez egy óriási lépés az
Akrobatikus tornának. Természetesen a végső cél az Olimpia és még
hosszú út áll előttünk. Szeretnénk, hogy sportágunk közismert
legyen és ennek egyetlen útja, hogy ezeken a versenyeken részt vegyünk.”

Rosy Taeymans, A FIG Technikai Bizottságának elnöke azt mondja:
„ Az Akrobatikus tornának óriási lehetőség, hogy részt vehetett az ifjúsági Olimpián. A közönség
imádta a sportágunkat. Sportunk nagyon látványos ezért, a legfőbb dolgunk most, hogy biztosítsuk
a kellő figyelmet sportágunknak. Már most is büszkék vagyunk, hogy részt vehettünk az Ifjúsági
Olimpiai Játékokon, mert ez olyan érzés mintha végre az olimpiai közöséghez tartoznánk. De még
így is egy lépés távolságra vagyunk az igazi álomtól, az Olimpiától. Remélhetőleg hamarosan eljön a
mi időnk.”

Naptár (Akrobatikus torna)

