
A FIG Végrehajtó Bizottságának 2020. április 9-én tartott ülésének hivatalos hírei 

 

Kedves hatósági tagok! 

Kedves szövetségi és szakszövetségi elnökök! 

Mint tudjátok, a FIG Végrehajtó Bizottság videokonferencia keretében ülésezett 2020. április 

9-én, hogy megvizsgálja a COVID-19 járvány torna eseményekre és a szövetség működésére 

gyakorolt hatását. Az alábbiakban röviden összefoglalva olvashatjátok a meghozott 

döntéseket és a megvitatott témákat.  

A TOKIÓI OLYMPIAI JÁTÉKOK KVALIFIKÁCIÓJA 

Ahogyan a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) megerősítette, nincs változás az olimpiai 

játékokra már kvalifikált sportolók vagy a nemzeti olimpiai bizottságok vonatkozásában, akik 

olimpiai kvótahelyet szereztek.  

A március közepe és június vége között tervezett, de meg nem rendezhetett kvalifikációs 

versenyeket illetően a FIG mindent megtesz az olimpiai kvalifikációs rendszer alapelveinek 

tiszteletben tartása mellett. 

Mivel a NOB meghosszabbította a kvalifikációs időszakot 2021. június 29-ig, a FIG szorosan 

együttműködve a szervező nemzeti szövetségekkel igyekszik az elmaradt világkupákat 

átütemezni. Ugyanez fog történni a kontinentális szakszervezetekkel, hogy új lehetőségeket 

találjanak a kontinentális bajnokságok megrendezésére. 

 Ezen kívül a szertorna vonatkozásában a bizottság úgy határozott, hogy az azerbajdzsáni 

Bakuban lévő szerenkénti Világkupát, amelyet március 13-án álltak meg a döntő előtt, az 5. 

kritériumot vessük figyelembe. A kvalifikációs szakasz eredményei lesznek a végeredmények 

és a kvalifikációs pontok ennek megfelelően lesznek odaítélve.  

A bizottság megállapodott abban is, hogy javaslatot tesz a NOB számára, a 6. kritérium 

módosításáról, amely így figyelembe venné négy Összetett Világkupán elért eredmények 

közül a három legjobb eredményt. 

A bizottság ragaszkodik ahhoz, hogy 2020-ban elmaradt eseményeket nem lehet minden áron 

átütemezni, mert nem nemcsak a biztonsági feltételeket, hanem a tornászoknak a magas 

szintű versenyre való felkészüléséhez szükséges időt is figyelembe kell venni. 

MINIMÁLIS életkor 

A Végrehajtó Bizottság úgy határozott, hogy az olimpiai kvalifikációs szabályokban szereplő 

életkori jogosultsági kritériumokat módosítani kell annak érdekében, hogy megfeleljenek a 

FIG technikai szabályzatának 5. cikkely 2. pontjának, amely meghatározza a részvevők 

minimális életkorát a felnőtt versenyeken és az olimpiai játékok évében. A kiegészítő 

jogosultsági kritériumok változatlanok. 



 TOKIO 2020 BÍRÓK 

A bizottság egyhangúlag beleegyezett abba, hogy nem változtatja meg a Tokió 2020 olimpiai 

játékok bíráinak kiválasztására vonatkozó kritériumokban. A Tokió 2020-ban való részvételre 

már meghívott bírák megtartják helyüket a következő évre.  

A PONTOZÁSI SZABÁLYZATOK 

A Végrehajtó Bizottság úgy határozott, hogy a torna minden egyes szakágában a 2017–2020-

as Technikai szabályzatai 2021 végéig maradnak hatályban. A 2021–2024 Pontozási 

szabályzatokat és függelékeit nem ebben az évben, hanem a következő évben teszik közzé, és 

azok 2022. január 1-jén lépnek érvénybe.  

A BÍRÓI SZABÁLYZAT 

A Technikai szabályzat halasztása miatt a bizottság úgy határozott, hogy a jelenleg érvényben 

levő általános és specifikus bírói szabályzat 2021 végéig marad hatályban.  

BÍRÓI kurzusok és vizsgák 

A Végrehajtó Bizottság úgy határozott, hogy minden bírói kurzust - kontinentális, 

nemzetközi, regionális és kiegészítő - egy évvel elhalaszt. Ezek a tanfolyamok most 2021 

novemberében kezdődnek.  

TECHNIKAI SZABÁLYZATOK 

A Végrehajtó Bizottság úgy határozott, hogy a jelenlegi Technikai szabályzatok 2021 végéig 

maradnak hatályban.  

A 2020-AS VILÁGBAJNOKSÁGOK ELHALASZTÁSA 

A FIG, a helyi szervező bizottságokkal és a nemzeti szövetségekkel együttműködve 

megpróbál új időpontot találni az egészségügyi válság miatt elmaradt három 2020-as 

világbajnokságnak - az Akrobatikus Torna Genfben (Svájc), az Aerobik (Baku) és a Parkour 

(Hirosima, Japán). 

 2021 VILÁGBAJNOKSÁGOK 

Jelenleg a dániai koppenhágai 2021-es szertorna világbajnokság és a bakui 2021-es 

gumiasztal világbajnokság dátuma változatlan. A 2021-es ritmikus gimnasztikai 

világbajnokság szintén szerepel a naptárban, és az esemény szervezéséért érdeklődő nemzeti 

szövetségek továbbra is benyújthatják ajánlataikat.  

VILÁGKUPA SZABÁLYOK 

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy felülvizsgálja a Világkupa egyes szabályait, hogy 

elkerülje a 2021-es naptár versenyekkel való túlterhelését. 

 



2020 TANÁCS 

A Végrehajtó Bizottság úgy határozott, hogy 2020-ban a Tanács nem tart ülést. E helyett a 

Tanács tagjait felkérik, hogy e-szavazással hozzák meg a Tanács hatáskörébe tartozó 

határozatokat. . 

 2020 KONGRESSZUS 

A Végrehajtó Bizottság megvitatta a 2020. évi kongresszust, amelyet a Törökországban, 

Antalyában, októberben terveznek megrendezni. Többféle forgatókönyv született az egyik a 

kongresszus 2021 októberére történő elhalasztásának lehetőségét is felveti. A Végrehajtó 

Bizottság május közepén újraértékeli a helyzetet, majd az egészségügyi helyzet alakulásától 

függően, júniusban hozza meg a végleges döntést. 

A nemzeti szövetségek számára a határidők változatlanok maradnak, ideértve a 2020. május 

20-i határidőt a választásokra való jelöltek benyújtására.  

ÚJ TAG FEDERÁCIÓK 

A Végrehajtó Bizottság beleegyezett abba, hogy benyújtja a FIG Tanácsnak a Haiti (HAI) és 

a Kongói Demokratikus Köztársaság (COD) Tornászszövetségeinek kapcsolt 

tagszövetségekként való ideiglenes bevezetését, valamint Antigua és Barbuda (ANT) 

ideiglenes felvételét, társult tagszövetségként. A kongresszus a következő ülésén szavaz 

ezeknek a szövetségeknek a végleges felvételéről.  

ÁLLAMPOLGÁRSÁG-VÁLTOZÁS 

Az EK jóváhagyta a következő állampolgársági változást: 

Gabriel Constantin NEGRU, MAG Bíró – Előtte: ROU / ÚJ: NOR 

 Köszönöm a figyelmet. Üdvözlettel, 

  

Nemzetközi Torna Szövetség  

Nicolas Buompane, Főtitkár 

 


