
 

oldal 34.4 

 A balettban látható balett tütü szoknya, fűszoknya, vagy báli ruha kinézet tilos.  

32. oldal 38.6 

Először a páros/csoportos elemeket kell feltüntetni, abban a sorrendben, ahogyan 
azokat bemutatják. Az egyéni elemeknek külön, és a bemutatásuk sorrendjében kell 
szerepelniük. 

Vagy 

A Páros/Csoportos elemek és egyéni elemeket egyszerre és a bemutatás 
sorrendjében tüntetjük fel. 

 Amennyiben az elemeket nem a leírtaknak megfelelő sorrendben mutatják be, a 
Nehézségi bírók (DJ) 0.3 pontot vonnak le a gyakorlat végső pontszámából.  

45. oldal (útmutató a technikai kivitel pontozásához) 
Adjátok hozzá a a 11-12. sor közötti részhez hogy „  Hibák statikus és dinamikus elemeknél” 

 

 

 

65. oldal  6. melléklet 

Gyorsírás 4, melléklet 

Rövid tartások: Statikus  és kombinált gyakorlat során nem sikerül az elem kitartása a megfelelő ideig. Ezért nem 
felelnek meg az elvárásoknak. 0,3 / mp büntetés jár minden hiányzó mp-ért, amit a Nehézségi bíró von le az 
összpontszámból  

Bírói panel : A Vezetőbíróból, Művészi és Technikai-kivitel bírókból, Nehézségi bírókból álló 9-15 fős csoport. 
Minden egyes csoportnak más a feladata a gyakorlat kiértékelésekor. 



 

 

 

AGE GROUP 

9. Oldal 5.6 Az egyéni elemeket a tagoknak egyszerre  vagy vízesés szerűen kell 
végrehajtaniuk, de azok lehetnek különbözőek.  

26. Oldal   

Párosok statikus gyakorlata 

 3.1  Minden hiányzó kötelező páros elemért a speciális követelmény hiánya miatt 1,0 
pont levonás jár  

3.2 Minden hiányzó választható elemért a speciális követelmény hiánya miatt 1,0 pont 
levonás jár.  

Párosok dinamikus gyakorlata 

3.3 Minden hiányzó kötelező páros elemért a speciális követelmény hiánya miatt 1,0 
pont levonás jár  

 

3.4 Minden hiányzó választható elemért a speciális követelmény hiánya miatt 1,0 pont 
levonás jár. 

ToD 

7.oldal  

 Twist salto : Elements with a 180° twist before the salto are considered as 
BACK saltos.  

 Csavart szaltó: Elemek a szaltó előtt végrehajtott  fél csavarral HÁTRA szaltónak minősülnek. 
 Saltos with a half twist (180°): the 180° twist can be performed at any moment 

in the salto. 
  Szaltók fél csavarral: a fél csavar a szaltó bármelyik pillanatában végrehajtható! 
 

9. oldal 

1. Salto with 4/4 rotation, caught in hands of the base, Top in a vertical position, 
receive an additional value of +4  



 

10.oldal 

 Top V = 7  

 Motion (for group 4) = 8  

 Total = 15  

 

12. oldal 
           Women’s pair and Women’s group may NOT work  

Női párosok és hármasok NEM dolgozhatnak 

 

1. on the back of the neck(except with an additional point of support eg holding a leg) 
a nyakon támaszkodva (kivéve ha van egy extra alátámasztás pl a lábat fogva)  

 

2. on the top of the head(FORBIDDEN)  

A fej tetjén (TILOS) 

 

 

18. oldal  

Add a következő pozíciót a 15-ös box-hoz  

 

 

 



 

23. oldal 

Add a következő pozíciót a 3-as box-hoz 

 

 

102.oldal 

A 12/! szaltó értékeinek nem kell áthúzva lenniük 

 

 

 

 


