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Opdateringer til Tumblingreglementet 

Konkurrencesektionen for Tumbling vedtog 05/05/2018 at lave to mindre justeringer af 

Tumblingreglementet. Ændringerne træder i kraft øjeblikkelig, og vil således være i 

effekt under Danmarksmesterskabet 26/05/2018. Se ændringerne herunder. 

 

Ændringen omhandler: 

Udspecificering af hvornår sidste element er tællende i forbindelse med fald. 

 

Hvor er ændringen: 

14 – Afbrydelse/afslutning af øvelsen (side 16), under ”Tolkninger af 

Tumblingreglementet”. 

 

Tidligere tekst: 

Hvis en gymnast berører banen/landingszone/landingsarealet med sine fødder under 

landing, men aldrig viser en tydelig klargøring til landing og falder til ansigt, knæ, 

hænder og knæ, forside eller bagside i den samme bevægelse, tæller elementet ikke. 

Der trækkes ingen ekstra fradrag for faldet. 

 

Ny tekst: 

Hvis en gymnast berører banen/landingszone/landingsarealet med sine fødder under 

landing, men aldrig viser en tydelig klargøring til landing og falder til ansigt, knæ, 

hænder, forside eller bagside i den samme bevægelse, tæller elementet ikke. Der 

trækkes ingen ekstra fradrag for faldet. 

 

Til vurdering af dette benyttes følgende retningslinjer. 

• Hvis en gymnast lander med fødderne først og er i tilstrækkelig balance til, at 

han/hun vil være i stand til at tage et skridt, inden han/hun falder, tæller 

elementet. Dette er uanset om, om skridtet rent faktisk bliver udført. 

• Hvis en gymnast tydeligt lander med fødderne først, og derefter rører med 

hånden/hænderne, uden at have været i stand til først at tage et skridt, tæller 

elementet kun, hvis gymnasten ikke har vægt på hånden/hænderne. I denne 

sammenhæng, vurderes det at gymnasten har vægt på hånden/hænderne, 

hvis et fald ikke kunne være undgået uden brug af hånden/hænderne. 

• Hvis en gymnast under landing på fødderne også berører med 

hånden/hænderne omtrent samtidig med fødderne, tæller elementet ikke, 

uanset om der er vægt på hånden/hænderne eller ej. 

 

Begrundelse: 

For at sikre fair og ensartet bedømmelse af landinger. 
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Ændringen omhandler: 

Hvordan det håndteres, når to eller flere gymnaster står uafgjort efter finalen. 

 

Hvor er ændringen: 

§2.4.2 (side 5) 

 

Tidligere tekst: 

Hvis 2 eller flere gymnaster har samme karakter efter finalen, slutter de på samme 

placering. 

 

Ny tekst: 

Hvis 2 eller flere gymnaster har samme karakter efter finalen, laves tie-breaking efter 

samme principper som i kvalifikationen, baseret på de(n) øvelse(r), der er udført i 

finalen. 

 

Begrundelse: 

I oktober 2017, blev de internationale tie-breaking regler ændret. Sporttech, det 

scoresystem der anvendes ved danske tumblingkonkurrencer, er opdateret til at 

afspejle de nye internationale regler. For at mindske forvirring, opdateres de danske 

regler, således at de resultater der vises på livescore også afspejler det faktiske 

resultat. 

 

 


