LAUSANNE (SVÁJC) , Április 2021
Drága Barárok,
Óvatosan, de reményekkel teli várjuk az elhalasztott genfi Világbajnokságot. A FIG, A helyi
rendező bizottság és a technikai bizottság mindent megtesz a rendezésért ezekben a nehéz
Covid-19-es időkben!
Egyéni elemek Nehézségi elemtáblázat 2017-2021
1. Az alábbi egyéni elem mellől elmaradt a 2” es jelzés a táblázatban, de meg kell tartani
2” -ig a gyakorlatban:

2. A 134. oldalon a 126-os elemnél minden elem értéknél # látható! Kérjük írjátok be a
következő értékeket!

Javítások:
1. A 13-as számú hírlevélben már leírtuk a következőket, de kérjük adjátok hozzá a
kékkel írt részt:
Az alább látható B elem az A elem variánsa: 66.o. A9 (58.o.-is látható), de nem teljesíti a
kézállás kritériumát, hogy járjon érte a kézben kézállásért járó extra nehézségi érték
(általános szabályok Női hármas, női páros).

2. A 14-es számú hírlevélben egy női hármas statika magyarázat szerepel, kérjük
javítsátok a következőképpen:
Az alsó pozíciója az alábbi képen a 66.o. B8-as elem (9 nehézségi érték) variánsa.

Ez az

elem ennek (B8)

a variánsa

A FIG Akrobatikus torna esemény naptára:
2021


2021-es Akrobatikus torna Világkupa széria állomásai:
1. World Cup, 23 – 25 April 2021, Sofia – BUL (2020-ról elhalasztva)
2. World Cup, Oktyabrsky – RUS (elhalasztva, időpont egyeztetés alatt)



11th WAGC and 27th WCH, 21 June – 4 July 2021, Geneva – SUI

2022



12th WAGC and 28th WCH, 28 February -13 March 2022, Baku – AZE
 The World Games, 7-17 July 2022, Birmingham AL – USA

2024


13th WAGC and 29th WCH, 19 May - 3 June 2024, Holon - ISR

Konrad Zielinski
A FIG tiszteletbeli tagja, aki aktívan hozzájárult az
akrobatikus torna fejlődéséhez több mint 3 évtizeden
keresztül 2021.03.08-án, 87 évesen elhunyt, hét héttel
felesége, Gizela Zielinska elvesztése után, aki
szintén elszánt segítője volt a sportnak.
Sportolóként Lengyelországot képviselte
szertornában nemzetközi versenyeken mielőtt a
feltörekvő akrobatikus torna megjelent volna a
Szovjetunióban. Szenvedélye motiválta, hogy
fejlessze és szervezze az új szakágakat
Lengyelországban.
Egy varsói club alapítója, ahol hosszú évekig
dolgozott edzőként és volt a lengyel válogatott
vezetőedzője is, számtalan Európa és Világbajnoki
éremhez vezetve a tornászokat. 1993-2000-ig a
lengyel akrobatikus torna szakág elnökeként is
működött.
Ezzel egyidejűleg, 1973-től a Nemzetközi
Sportakrobatika Szövetség (IFSA) megalapításától,
mélyen érintett volt az új nemzetközi szabályok
kidolgozásában.
Az IFSA technikai bizottságának tagja és vezetője 2 évtizeden keresztül, majd az IFSA
végrehajtó bizottságának tagja a FIG-be történő beolvadásig 1999-ben, végül a FIG
technikai bizottságának tagja két cikluson keresztül. Éveket szentelt a pontozói és
versenyszabályok megalkotására és a gyakorlatok összeállítási szempontjaira.
A sportért való munkájáért a FIG tiszteletbeli tagjának jelölték 2008-as visszavonulásakor.
A FIG Őszinte részvétét fejezi ki a családnak.
A FIG Akrobatikus torna bizottsága és az Akro társadalom részéről mély együttérzésünket
fejezzük ki családjának és barátainak.

Az Akrobatikus torna Technikai Bizottságának Elnöke
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