Kedves barátaim,
Ezekben a furcsa és irreális időkben reményteljes hírt szeretnék közölni veletek: új megállapodás jött
létre Genf városa, a LOC és a FIG között az Akrobatikus torna Korcsoportos Világbajnokságával
kapcsolatban.
Az új dátumokat megerősítették így a 27. FIG akrobatikus torna világbajnokság, amelyet 2020
májusában nem lehetett megrendezni az egészségügyi válság miatt, 2021. június 18-20-án tartják
Genfben. Ezt a FIG Korcsoportos versenye előzi meg 2021. június 9-15-ig.
1. Korcsoportos versenyen és az Akrobatikus torna VB-n 2021-ben a jelenlegi szabályok lesznek
érvényben
2. 11-16-os korcsoport utoljára fog szerepelni 2021-ben, mert a szerződés még tartalmazza ezt
a kategóriát.
A döntőben a jelenlegi szabályzatban leírtak szerint a 2020-as évre érvényes gyakorlat
típusokat kell bemutatni.
3. Mivel az összes szakág minden szabályzata érvényben marad 2021 végéig, így a technikai
szabályzat is, valamint a Korosztályos szabályzatot is tiszteletben kell tartani. A FIG EC
véglegesíteni fogja a Junior korosztályra vonatkozó életkori követelményeket és egy
hivatalos levélben közzéteszi azt röviddel július 10-e után.
4. Minden FIG képzés és vizsga a bírók részére el lesz halasztva egy évvel.
Tisztázandó:
1. Alap gúla 70/ B10, 16 értékkel bemutatható két lábon, a kódszám és az érték ugyan annyi
marad.

2. Kézállás: az alábbi pozíció az egyenes kézállás egyik variációjának számít, melynek értéke
alacsonyban 2, magasban 4

A FIG által hivatalosan is elfogadott Akrobatikus Torna események:
1. 2021 WAGC és WCH: 2021 június 7-20, Genf, Svájc
2. 2022 WAGC és WCH: 2022 február 28-március 13, Baku, Azerbajdzsán
3. 2022 Világjátékok: július 7-17, Birmingham, AL- USA
4. 2024 WAGC és WCH: május 19-június 3, Holon, Izrael
Világ kupák: 2021-re tervezett világ kupák pályázási folyamata elindult
Remélem ezek az információk segíteni fognak mindenkit az új tervek és döntések meghozatalában,
és reményt, motivációt is adnak a jövőre nézve. Amint újabb releváns információink vannak ismét
jelentkezünk.
Ez a járvány keményen érinti az akrobatikus tornát, mivel társas sportág vagyunk, de nagyon sok
ország edzői és sportolói találékonyak az edzések tekintetében és ezt meg is osszák velünk a
különböző médiákon. Ezzel sokakat inspirálnak a világ minden szegletében.
A Technikai bizottság minden tagja várja már, hogy újra együtt lehessen az Akro társadalom!

