
Rettelser og tilføjelser til bedømmelse af trinsystemet 
 

1. ”Stick It” bonussen gælder også på gulv – i hver eneste salto med eller uden skruer til stå. 

 

2. Højere landingsmåtter er tilladt for små gymnaster i reck og ringe – der skal dog være mindst 

30 cm mellem overkanten af måtten og fødderne. 

 

3. En hjælper skal være til stede ved spring på hest i alle konkurrencer - hjælperen skal være 

trænerne behjælpelig med diverse opstillinger - både under opvarmningen og selve 

konkurrencen. Det er den arrangerende klub, der skal sørge for, at en sådan hjælper er til 

rådighed, og det er UIG, som er ansvarlig for at kontrollere, at det bliver overholdt. 

 

4. Rettelse til trin 6 i barre. 

Bonus skal kun gives for følgende udførelse: direkte sving til håndstand efter langkippet. 

Herefter svinger gymnasten ned igen frem og tilbage og laver derefter moy – og ikke som vist 

og beskrevet på tegningen, hvor der laves moy fra håndstand, hvilket er en del sværere…. 

 

5. Præcisering af øvelsen i FST 13 og 14 i spring på hest. 

Der SKAL udføres 2 spring. Et obligatorisk overslag plus en af de øvrige 3 valgmuligheder: 

(Kasamatzu, Yurtjenko eller Tsukahara-forøvelse) - fradragene for de 2 spring lægges sammen. 

 

6. Præcisering af bedømmelse af øvelser i bensving. 

I trin hvor der både er en øvelse på bensvingshest og paddehat (2 øvelser) skal fradragene for 

de 2 øvelser - på samme måde som i spring på hest ovenfor (pkt. 5) - lægges sammen. 

 

7. Specialøvelser. 

Håndstandsbøjlerne må max. være 20 cm høje målt fra gulv/måtte til overkanten af bøjlerne. 

 

8. Bedømmelse af manglende moment eller momenter i en øvelse (ikke specialøvelserne). 

Der er enighed om, at de nuværende fradrag er for små - specielt i forhold til at man får et helt 

point i fradrag for at give en hjælpende hånd. 

 

De hidtidige regler var:       De nye fradrag er: 

 For et manglende A-moment eller lignende = trækkes 0,5 point               1,5 

 For et manglende B-moment                            = trækkes 1,0 point                            2,0 

 For et manglende C-moment                            = trækkes 1,5 point               2,5 

 

9. Rettelse til trin 2 i spring på hest. 

Hidtidigt: (Tilløb og afsæt til forlæns salto op på måttepodie, 40 cm) 

Nyt: Tilløb og afsæt til forlæns salto til normal madras ca. 20 cm høj/tyk 

 

Disse ændringer er gældende i 2016 og frem i alle konkurrencer hvor trinsystemet anvendes. 

 

 

Ralf Petersen og Claus Olsen, 1. marts 2016 


