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Lausanne (SUI) 2021. február 

 

Kedves barátaim,  

Remélem, hogy mindannyian jól vagytok, reményetek megtartjátok sok bátorsággal és a jövőbe vetett 
hittel. Hinnünk kell abban, hogy az élet az akrobatikában is hamarosan visszatér a normál kerékvágásba. 

Új elem jóváhagyva az ACRO TC által 2020-ban: 

 

A lenti elemet ugyan már 2020 novemberében elfogadtuk, de sajnálatos módon a 13. hírlevélbe nem 
került be. Ezért ezt az elemet 2021 júniusától lehet a gyakorlatban használni, 6 hónappal a 13. hírlevél 
megjelenése után. 

WG dinamika 

 

Kérdések és válaszok, pontosítások és új elemek, amelyeket az ACRO TC hagyott jóvá 2021. januárjában 

1. Új WG elem: (2021. augusztus 1-től engedélyezett) 

A következő kiinduló helyzetek kerültek be a TOD-ba: 
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2. WG Statika pontosítás: 
 

A képen látható alapgúla a Pg 66-B9 variációjának felel meg. 

 

           variáció                             

 

A FIG akrobatikus torna eseménynaptár: 

2021 

 Akrobatikus torna 2021-es világkupa sorozat:  
1. Világkupa, 2021. május 14–16., Maia - POR  

2. Világkupa, 2021. április 23–25., Szófia - BUL  

3. Világkupa, Puurs - BEL, lemondva  

4. Világkupa, Oktjabrszkij - RUS (elhalasztva, jóváhagyás után új dátumokat teszünk közzé) 
 

 11. WAGC és 27. WCH, 2021. június 21. - július 4. Genf - SUI (az EC által jóváhagyott új időpontok) 

2022  

 12. WAGC és 28. WCH, 2022. február 28.-március 13., Baku - AZE  

 Világjátékok, 2022. július 7–17., Birmingham AL - USA  

2024  

 13. WAGC és 29. WCH, 2024. május 19. - június 3., Holon – ISR 
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Szomorúan tudatjuk veletek, hogy Gizela Zielinska, Konrad Zielinski 

felesége 2021. január 19-én elhunyt. Gizela 86 éves volt. A kezdetektől 
fogva hatalmas szerepet töltött be az akrobatikus tornában. 

Számos női páros és hármas edzője volt, akik érmet nyertek a Világ- és 
Európa-bajnokságokon, 1987-ben megkapta az "Érdemes edző" címet. 
Gizela Zielińska 1974-ben állította össze az IFSA első nehézségi elem 
táblázatait, és férjével együtt hosszú évekig dolgozott, a FIG 
akrobatikus torna technikai bizottságában. 

A Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) Gizela Zielińskát bronz elismerés 
tüntette ki. A FIG Akrobatikai Technikai Bizottság és az akró társadalom 
nevében tisztelgünk az akrobatika egyik legnagyszerűbb hölgye előtt és 
együttérzésünket küldjük családjának és barátainak. 

 

 


