Akrobatikus Torna - N°5. hírlevél - 2018. Július
Lausanne (SUI), 2018. Június
Válasz a Technikai Bizottsághoz beérkezett levelekre
A FIG Technikai Bizottsága csak akkor fog válaszolni a hozzá beérkezett levelekre (kérések,
előterjesztések, levelek, új elemek, stb.), ha az közvetlenül az adott ország Torna
Szövetségétől, vagy Kontinentális Uniótól érkezik.
Javítások a Nehézségi Elemtáblázatban – Érvényes 2019. Január 1-től
71. oldal – A 71/B11 és 12-es alapgúlák értéke 15-re változik.

58. oldal – a szöveg a következő képen változik:
Eredeti szöveg:
The difficulty of the top in these different positions depends on the value of the left column
holds. The value of these holds you can find in the bubbles pg 60-63.
A felső pozíciójának nehézségi értéke a bal oldali oszlopban jelzett tartási pozícióktól függ. A
felső pozíciójának nehézségi értékei a 60-63.oldalon a buborékokban találhatóak.
Erre változik:
The difficulty of the top in these different positions depends on the value of the left column
holds. The value of these holds can be found on pg 60-63.
A felső pozíciójának nehézségi értéke a bal oldali oszlopban jelzett tartási pozícióktól függ. A
felső pozíciójának nehézségi értékei a 60-63.oldalon találhatóak.
79 . oldal – Kérlek változtassátok meg az elem értékét a képen látottak szerint a
következőképen 1v.
(Ezt azért tesszük, mert az AGG 11-16-os választható elemek között szerepel, de a TOD-ban
eddig nem volt értéke).

21. oldal – Kérlek töröljétek az 5-ös elemet, mert már a 20 o. 12-es Box-ban szerepel.

70. oldal – WG Statika Category 5. Kérlek töröljétek a D11 és D12-es alapgúlát innen, mert
már léteznek az A9 és A10-es dobozban.

23. oldal: A következő koordinátákat adjátok ehhez a képhez, mert ez is a 19-es asztal D
pozíciójához tartozik.

24. oldal – A következő pozíciót adjátok a 3-as box-hoz

Tisztázandó – A zászló pozíciót tegyétek a D csoportba a 12. oldalon

Tisztázandó – A következő felső pozíciók alátámasztását adjátok a 67. oldal tetején található
alátámasztásokhoz!

Tisztázandó – Az általános rendelkezéseknél cseréljétek ki a következő két elemet. A mély
kaucsug zárt lábbal, helyére a mély kaucsug nyitott lábbal kerül! 7. oldal +2-es box

Tisztázandó – A férfi párosoknál, amikor az alsó a lenti képen látható átmenetet csinálja (22.
oldal), akkor ennek az értéke 6v + a felső pozíciójának értéke. Nem pedig 3v + 6v + 3v, az alsó
átmenetének értéke.

Tisztázandó – Az AGG 11-16 WG kötelező elemtáblázatában a statikus elemeknél (lásd. kép)
a képen nincsen feltüntetve a középső pozíciója. Az tehát lehet bármilyen pozíció, és nem
befolyásolja az elem értékét. Mivel a tornászoknak azt kell bemutatni a talajon, ami a gyakorlat
rajzlapján fel van tüntetbe, ezért kötelező feltüntetni, hogy milyen pozícióban van a középső.

Tisztázandó – A felső átmenetének az értéke változik a 63. oldalon levő 9-es asztalon!
Az átmenet E – A
Gp1 : 6
Gp2 : 7
Gp3 : 6 8
Gp4 : 9

AGp 3-ba tartozó átmenet értéke 6-ról 8-ra változik

Tariff sheets Gyakorlat rajzlap – Online rendszer
Az Acro TC ellenőrizte és kiértékelte azokat a gyakorlat rajzlapokat, amelyeket az Acro
Companion készített. A program most elérhető verziója tiszteletben tartja az érvényben levő
szabályokat és hivatalos versenyeket is használható.
Az ACRO népszerűsítése a közösségi médiában:
Amikor valami történik az ACRO világában, akkor mi hallani akarunk róla! Mi megírjuk a cikket a FIG
weboldalára, Együttműködve veletek létrehozzuk a ripotokat, és megosszuk a hírt a Facebook és
twitteren. Küldjétek el valaki kitüntetést kapott, vagy ha valami érdekeset csinál a tornatermen kívül.
Kérlek lépjetek kapcsolatba a FIG média csoporttal:
mediafig@fig-gymnastics.org

Akrobatikus Torna a FIG YouTube channel-en
A FIG fel fogja tölteni a világbajnokság összefoglalóját Július 16-a körül.

Akrobatika az Olympic Channel-en
Kérlek nézzétek meg az Olympic Channel-t ,ahol nagyon jó több, mint 4 órás videó felvételt találtok az
Antverpen-i VB-ről. Az alábbi linken tudjátok elérni ezt:
https://goo.gl/7V1xeP

