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Kedves Barátaim, 
 
Remélem mindannyian jól vagytok és reménykedve, kitartással tekintetek előre az ACRO technikai 
bizottságával és velem együtt. 
 
Szeretnélek benneteket informálni néhány döntésről, amit a technikai bizottság video konferenciáján 
hoztunk. 
 
Az ACRO Technikai bizottság által 2020-ban elfogadott új és meglévő elemekkel kapcsolatos 
pontosítások : 
 

1. Az alább látható B elem, az A elem variánsának minősül: 66.o A9 (58.o. is látható) 
De nem teljesíti a kötelező kézállás végrehajtásának követelményét. 

 

 
 

2. A 65. oldal D6-os Cat.1-es női hármas alapgúla úgy is végrehajtható, hogy az alsók 
egymással szemben, vagy egymás mellett állnak, a koordináták ugyanazok mindkét 
variánsnál. 
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3. Női hármas dinamikus elem: 75. oldal 18-7R 

A következő értékek lettek hozzáadva a 75. oldalon lévőkhöz: 
 

 
 

4. Férfi páros, Courbet vállból indítva: 47. oldal 20 4G _V6 
A következő végpóz lett hozzáadva a 47. oldal G oszlophoz: 
 

 
 

5. Kezdőpóz az elemekbe való bemeneteknél: 

 
 

A kiinduló helyzet amikor a felső az alsó térdén áll, a hátsó támasz helyzetben való 
kiinduló helyzet variánsának tekintendő. 
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6. A 33.oldalon található A21-es elembe történő bemenet: Bicska pozícióban végrehajtva 
a zsugor variánsaként értelmezendő, de +2 értéket ér. 

 

                           
7. A középső partner széles „japán” támasz pozíciója bekerült a 95. oldalon az A10-es 

négyzetbe, ahol a meglévő 10-es értékhez további +2 jár a széles támaszért. 

           
 
Megjegyzés: 

 

Új elemek: A CoP-ban található információk helyesbítése: 
 

Az Acro Technikai Bizottság hivatalos értékelésének kérelme emailben, a nemzeti 

szövetség által az ACRO Technikai bizottság elnőkének címezve, a hivatalos, Elem 

Táblázatban található  adatlap benyújtásával történik. 

                  rosy.acro@skynet.be vagy rosyt.acro@gmail.com  

Az értékelési kérelemhez csatolni kell egy részletes rajzot, ami tartalmazza a javasolt 

elem értékét, valamint egy videot az elemről. 

 

Kérjük küldjétek be a kérelmeket 2021. március 1. előtt, hogy értékelhessük őket és 
beilleszthessük a következő elemtáblázatba. 
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A FIG Akrobatikus torna eseményeinek naptára: 

 

 
 

 

 


