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Reglementgruppen har efter den første afholdte trin 1-3 og 4-6 konkurrence, 
opdateret og revideret materialet for trin 1-6. 
Nedenfor findes en kort beskrivelse af opdaterede dele samt en oversigt over, 
hvilke sider, der skal opdateres.  
Det forventes, at alle dommere opdaterer sig med disse ændringer. 
 
A. Det er på side 6 præciseret, at gymnasten altid må udføre koreografi og 
bevægelser på tå, såfremt det står beskrevet på flad fod i teksten. 
 
B. Det er på side 11 præciseret, at den maksimale tilladte forskel hos dommernes 
karakter er i e-karakteren (fradraget) og ikke den samlede karakter. 
Derfor er tabellen opdateret med fradrag fra 0,0 og opefter. 
 
C. Der er i fradragstabellen i trin 6, hest, 2. spring (yurchenko) tilføjet et fradrag på 
op til 0,5 for hoftebøjning i 2. flyvefase. 

D. I fradragstabellerne for barre er der lavet en generel ændring om, at alle fradrag 
for kropspositioner ændres fra “op til 0,3” til “op til 0,2”, således fradraget er det 
samme som det generelle fradrag for forkerte kropspositioner. 
 
E. Det understreges samtidig, at der ikke længere tages et samlet fradrag for 
“body-posture” efter øvelsen, men at alle fradrag i kropspositioner tages i øvelsen.  
 
F. Samme fradrag omkring kropsposition er ændret på gulv i trin 6, 1/1 
håndstandsvending. Fradraget er også her ændret fra “op til 0,3” til “op til 0,2”. 
 
G. Slutteligt er der i trin 6 indført et fradrag i den forlæns springserie; salto+salto om 
manglende kontinuitet mellem de to saltoer. Fradraget er på “op til 0,3”. 

Følgende sider skal opdateres (Dvs. print følgende sider og erstat med de 
nuværende sider, der er printet) 
Det samlede materiale er opdateret. 
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