
  
   

 

 

 

 

 

 

Ændringer til trin systemet efter 1. halvår - 2013  
 

Yurchenko:  

Yurchenko bonus i trin 5 og 6 ÆNDRES til at skulle være på en 1 meter høj måtte. 

Det vil sige, at det ikke længere er henholdsvis 50 og 70 cm.  

Bonus er stadigvæk 0,5 p. for godkendt spring.  

 

Det er udspecificeret, at gymnasten IKKE må sætte hænderne på springbrættet i yurchenko-springet. 

Derudover er det ikke tilladt at have sikkerhedsmåtten foran springbrættet liggende oppe på 

springbrættet.  

Springet godkendes ikke i trin 5 og 6, hvis dette ikke overholdes, og i trin 7 er det et 0-spring, hvis 

ovenstående ikke overholdes.  

 

I trin 7 skal yurchenko- springet udføres på hesten på 1 meter eller højere (max 1.25 meter). Dermed er 

der nu kun en udgangskarakter for springet på 10,0 point.  

 

Alderskonkurrencer (U-DM): 

For at deltage i U-DM skal gymnasten køre følgende trin: 

U10 DM: Trin 5-9 

U12 DM: Trin 7-9 

U14 DM: Trin 7-9 

 

Ved SM og JM i U-konkurrencerne gælder det fortsat, at man skal køre mindst trin 5. 

 

Nye beståelseskrav:  

Der indføres nye beståelseskrav for de kommende konkurrencer i efteråret. De gælder IKKE med 

tilbagevirkende kraft. Dvs. hvis en gymnast har bestået en konkurrence i foråret med de dagældende 

beståelseskrav, er gymnasten rykket et trin op. 

Trin 4 – 30 point 

Trin 5 – 31 point 

Trin 6 – 32 point 

Trin 7 – 33 point 

Trin 8 – 34 point 

Trin 9 – 34 point 

 

Minimumskrav:  

Der er indført minimumskrav. Dette betyder, at ved en gymnasts første konkurrence i trinsystemet i 

perioden 1. januar 2013-31. december skal gymnasten opnå en minimumscore. Hvis denne score ikke 

opnås, bliver gymnasten rykket et trin ned til den kommende konkurrence. Dette gælder kun for 

gymnastens første konkurrence og med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at i tilfælde hvor en 

gymnast har deltaget i en konkurrence i foråret og ikke har bestået minimumskravet, så skal 

gymnasten i sin næste konkurrence kører et trin lavere.  

  

Trin 5 – 25 point 

Trin 6 - 26 point 

Trin 7 – 27 point 

Trin 8 – 28 point 

Trin 9 – 29 point 

 

 



  
   

 

 

 

 

Specialistregler: 

Specialistscoren er hævet fra 8,5 point til 8,8 point. Dette gælder for de kommende konkurrencer og 

gælder ikke med tilbagevirkende kraft.  

Det er muligt at blive specialist, når man har bestået trin 6. Hermed kan man vælge at deltage i trin 7 

som specialist på de enkelte redskaber og ikke deltage i alle 4 redskaber. (Før skulle man have bestået 

trin 7) 

 

Konkurrenceåret: 

Konkurrenceåret er ændret til at følge kalenderåret. 

 

Blive i ét trin – hvor lang tid?   

Det er kun muligt at blive i et bestået trin i konkurrenceåret. Det vil sige, at hvis man består trin 7 i 

december, SKAL gymnasten stille op i trin 8 fra januar måned.  

 

Kvalifikation til Junior/senior regionalt og DM 

For at kvalificere sig til Junior konkurrencen, skal gymnasten have bestået trin 7.  Specialister skal bestå 

et redskab i trin 7 med 8,8 point og kan deltage på de redskaber, de har opnået scoren 8,8 point i.  

For at kvalificere sig til senior konkurrencen, skal gymnasten fylde 16 år i konkurrenceåret og køre min. 

trin 7.  

 

Frifelg: 

Fradragene for frifelg og andre cirkelmomenter er ændret. 

 

 
  

 

 

 


