Nyhedsbrev nr. 1 – December 2016
Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2016.
Referat fra mødet findes her: http://www.gymtranet.dk/media/2915/acro-referat.pdf
Der var god debat i forsamlingen, og vi er gode til at kommunikere når vi er i samme
lokale. Men der ligger en udfordring i kommunikationen i mellemtiden. Vi, som
Dommerkomité, vil forsøge at gøre en indsats for at være mere gennemsigtige således, at
alle kan følge med i udviklingen i Sports Acrobatikken i Danmark.
Forinden mødet, havde vi indsendt et forslag om ændring af det Nationale Reglement,
samt opdatering/ændring af det Internationale. Begge reglementer blev godkendt på
mødet, men der er løbende kommet nogle redaktionelle og forståelsesmæssige
ændringer, som vil blive opdateret i selve Reglementerne og der vil blive udarbejdet et
Appendix, hvor der vil være uddybende kommentarer og lign.

Reglement Seminar 12 + 13 november.
Vi besluttede, som noget nyt, at afholde et reglement seminar, hvor vi gennemgik det
Nationale og det Internationale Reglement, herunder Special Requirements til en rutine,
hvordan man laver et rutineskema. Seminaret var rettet mod alle, som er interesseret i at
vide noget om hvordan man sætter en rutine sammen.
For at få så mange tilmeldinger som muligt valgte vi at afholde Seminaret over to dage,
men på hver sin side af Storebælt. Der var i alt omkring 55 deltagere tilmeldte, hvilket er
meget positivt. Det kan godt tænkes at dette vil blive gentaget.
Under seminaret blev der afklaret en del tvivlsspørgsmål, men der er fortsat nogle
spørgsmål, som bliver konfereret med vores gode ven, Frank Duffy. Hvis der opstår nye
spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at kontakte os.

Nationalt Reglement – Dansk Udviklingsplan 2017-2020.
Der er d. 16/11-16 lagt nyt opdateret Nationalt Reglement op på GymDanmarks
hjemmeside. http://www.gymtranet.dk/discipliner/sports-acrobatik/reglementer/

Her kan vi pointere følgende:


Der er lavet en tilføjelse på første side mht. krav til rutinen:

Regler for deltagelse gælder som ved det Internationale Reglement. (Se Appendix
4). Dog gives der ikke CJP fradrag for højdeforskel.


Vi kan give en specificering af DK1-DK2 punkt 1:

Her gælder det at rutinen skal bestå af 6 acrobatiske momenter, 1 moment pr.
række, i række A-B-C-D-E-F. Rutinen skal ligeledes bestå af 4 individuelle
momenter, 1 moment pr. række, i række G-H-I-J. Dog er det ikke et krav at alle
deltagere skal vælge det samme individuelle moment.


Der er lavet en ændring i teksten i DK1-DK2 punkt 3.

Øvrige fradrag tages som i ”Internationalt Reglement – Code of Points 2017-2020”.


I DK1-DK2 punkt 5, kan vi specificere at det gælder både mht. deltagelse i den
nationale kategori som den internationale kategori.



Der er ændret i teksten i DK3 punkt 1. Vi kan specificere, at:

Der skal indgå 2 acrobatiske momenter valgt fra bilag 1,2,3 og 4, hvor der
maksimalt må vælges 1 moment pr. række.
Husk! At det valgfrie moment valgt fra Tables of Difficulty ikke må være illustreret i
bilag 1,2,3 eller 4.


Der er lavet en tilrettelse i DK3 punkt 3, hvor det gælder de individuelle momenter.

Her gælder det at der skal vælges forskellige individuelle momenter.


DK3 punkt 4 er blevet erstattet med:

Rutinens længde må ikke overstige 2 min., der er ikke nogen minimums længde.


Der er lavet en tilføjelse om hvordan man udregner D-scoren under DK1-DK2 og
DK3.

OBS! Der gives ikke værdi for de valgfrie momenter i DK3, men det skal stadig
angives på rutineskemaet.


På momentskemaerne er der tilføjet mulighed for at notere navne, forening samt
sværhedsgrad af rutinen.



Der er ligeledes ændret lidt i teksten ved de individuelle momenter.

Det er frit om man vælger at lave split eller spagat. Dog skal en spagat fra
håndstand føres ind gennem armene. I øvrigt henvises der til Shorthands
oversigten i Appendix i det Internationale Reglement.


På DK3 skemaerne er der tilføjet minimums- og maksimumsværdi for de valgfrie
momenter.



Der er nu lagt Pige Par Tempomomenter ind i Bilag 1.



Til slut i det Nationale Reglement er der tilføjet en omregningstabel til D-Scoren for
DK1-Dk2 og en anden omregningstabel til D-Scoren for DK3.



Vi vil oprette et Appendix til det Nationale Reglement, som vil være et dynamisk
appendix, således at vi løbende gennem sæsonen at tilføje eller uddybe tvivl
omkring krav til den nationale rutine.

Internationalt Reglement – Code of Points 2017-2020.
Der vil I begyndelsen af december måned blive offentliggjort opdateret reglement. Her har
vi lavet nogle redaktionelle ændringer og ligeledes specificeret nogle forståelses eller
misfortolkningspunkter.
Vi kan bl.a. pointere:










10.11 Dommere bør ikke være i kontakt med trænere eller gymnaster under

konkurrencen. Det kan dog forekomme at en dommer har behov for dette, og
derfor skal dommerkomitéen underrettes inden konkurrencestart.
12.3 Efter DJ har gjort træneren opmærksom på fejl i rutineskema, skal skemaet
efterfølgende rettes og godkendes af DJ igen senest 3 dage før konkurrencestart.
15.2 Det er tilladt for pige/damegrupper at anvende landingsmåtte ved
dobbeltrotationer til landing på gulvet.
16.2 Det er den første takt i musikken, som betragtes som starten af rutinen.
Dette gælder dog ikke et ”bib” indspillet inden musikken begynder, da dette anses
som værende et startsignal og altså ikke en takt i musikken.
18.2 Generelt i hele reglementet er termet ”mænds gruppe overgange” omskrevet
til ”gruppe overgange”, da det også gælder for pige/dame grupper.
40.3 Der er ingen maksimal værdi for sværhedsgraden i en rutine.
40.10 Der er derfor heller ingen maksimal total score. Se evt. omsættelsestabellen i
Appendix 7.

Der er blevet tilføjet i Appendix 4, at alle deltagere skal minimum være fyldt 7 år i
kalenderåret, for at få lov til at deltage ved konkurrencer i Danmark. Ligeledes er der
herefter tilføjet at det kun er tilladt at stille op i enten national division eller i
international division, altså er det ikke tilladt at stille op i begge.
Dommere får ikke længere kørselsgodtgørelse, men får derimod en godtgørelse på 300
kr.
Program og startrækkefølge offentliggøres til foreninger senest mandagen før
konkurrencen.
Tvivlsspørgsmål fra reglement seminarerne er blevet afklaret:









Pige/Damegruppe balance momenter.
Her må man kun bruge samme categori én gang. Toppen må gerne lave
overgange med bønderne i én categori. Men så snart momentet er færdiggjort,
må man altså ikke bygge en ny pyramide op i samme categori.
Det er vigtigt at bemærke at nogle af momenterne har samme
referencenummer. Der kan kun angives værdi for et reference nummer én
gang!
Gruppe Overgange:
I categori 2 balancemomenter, får begge ”toppe” værdi for gruppe overgange.
Man skal dog være opmærksom på antal top-positioner, hvor det gælder at
antal ens positioner:
2 statistiske
2 i overgange
Og her tæller bunden arbejdende som top i categori 2 balancemoment også
med.
Hvis en top i håndstandsposition i en overgang har samlede ben, bliver der
tillagt værdi i den statiske position, i overgangen og i den endelige position igen.
Det kommer gymnasterne til gode at få værdien, og derfor ingen grund til ikke
at tillade dette.
Individuelle momenter: Der må maksimalt udføres 3 individuelle momenter. Man
bør ikke udføre momenter fra cat. 1 samtidig med cat. 2.
Ekstra momenter: Der må maksimalt udføres 8 momenter i en rutine. Hvis man
ønsker at udføre momenter med lav værdi som fungerer som en opgang er
dette tilladt, men det skal IKKE angives på rutineskemaet.
Generelle restriktioner: Dame par og Dame grupper må ikke udføre momenter
hvor vægten ligger på nakken eller ovenpå hovedet.

Her gælder det at det skal være med hele sin kropsvægt kun på et støttepunkt
som er direkte på nakken eller oven på hovedet.
Det er derfor fortsat tilladt at lave ”hægte” eller ”dobbelt-katete”.

Dommerkursus 28 + 29 januar 2017.
Der vil snart være mulighed for tilmelding til Dommerkurset for denne sæson. Det vil blive
afholdt fra lørdag d. 28. januar med overnatning til søndag d. 29. januar. Kurset vil blive
afholdt på Korsør Vandrehjem Svanegården.
På dette kursus vil der ikke blive gennemgået Special Requirements idet der lige har været
afholdt Reglement Seminar. Der er selvfølgelig altid åbent for tvivlsspørgsmål til
reglementet, men vi vælger altså i denne weekend at holde fokus på
Dommer/Bedømmelsesdelen.

Næste møde i Dommerkomitéen er søndag d. 15. januar.
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