Nyhedsbrev nr. 2 – Marts 2017
Dommerkursus i Korsør januar 2017.
Der var en del nye på kurset, og det er vi i komitéen stærkt tilfredse med. Det er dejligt
med sådan en god opbakning til at vi kan få uddannet nogle flere dommere.
Da der var mange nye på kurset, brugte vi en del tid på at gennemgå de tekniske fradrag i
detaljer. Dette tog tid fra kurset som ikke var planlagt, men vi valgte i komitéen at
prioritere dette. Der var flere erfarne dommere som skulle prøve kræfter af med DJ og CJP
rollerne. Der var desværre ikke meget tid til arbejdet med dette.
Vi snakker i komitéen om hvordan vi strukturerer kurset fremover. Det ser mere og mere
ud til at vi er nødt til at dele det mere op.
Da vi er begyndt på et rotationsprincip, bliver kurset afholdt i Jylland til næste år. Hvis der
er nogen der kender til et godt sted med gode forhold så kontakt Natascha på mail:
nli@gymdanmark.dk.

Dommerkursus i Lilleshall, GB.
Vibeke og Natascha var en tur til England på det internationale dommerkursus. Kurset
varede 4 hele dage og vi var afsted sammen med ca. 75 andre kursister fra forskellige
lande omkring Europa.
Vi fik bekræftet at udviklingen i Acroen i Danmark bevæger sig i samme retning som
udviklingen i Acroen i andre lande. Vi har dog stadig et behov for at ændre vores
træningskultur, hvis vi skal måle os med de andre lande.
For at gennemgå det i dele:
Special Requirements og andre tekniske informationer:
Til at begynde med blev det oplyst at der vil komme en revideret
engelsk version af COP til marts.
At bemærke var der reglen omkring gruppe overgange. Pr.
nuværende står der i artikel 20.17 Pyramider med gruppe
overgange: Mindst en midtermand og/eller bund skal ændre sit

støttepunkt for at der kan gives værdi for overgangen. Man skal
skifte mindst en box/kasse fra Tables of Difficulty. For at
bedømme hele overgangs-pyramiden, gives der værdi for alle
bundpositioner.
Denne artikel skal ændres således, at der kommer til at stå
følgende:
20.17 Pyramider med gruppe overgange: Man skal skifte
mindst en box/kasse fra Tables of Difficulty. For at
bedømme hele overgangs-pyramiden, gives der værdi for
alle bund-positioner.
Teknisk bedømmelse:

Det fremhæves at der maksimalt kan tages 1,0 points
fradrag pr. moment.
Der må gerne tages et skridt efter landing i et spring. Fradrag for
er af hensyn til nødvendige skridt for at skabe kontrol.

Heliturn
må landes i siddende
position på numsen eller med numsen løftet fra gulvet. Det har
ingen betydning, så længe der udvises kontrol i landingen. Det
fremhæves dog, at hvis den strakte position i hoften afbrydes i
vendingen gives der fradrag.
Alle dommere skal have læst og kende til de tekniske
fradrag i artikel 45 i COP, samt kunne forskellen på
typerne af alvorlige fradrag i artikel 45.10 Momenter som
ikke gennemføres eller styrter.
Der er udarbejdet nye bedømmelsesskemaer, som kan findes på
gymtranettet.
Artistisk bedømmelse:

Det er ikke nødvendigt at notere hvordan gymnasterne bevæger
sig på gulvet. Det foretrækkes at man som artistisk dommer ser
på gymnasterne under hele rutinen for herefter at give sin score.
Der er ikke meget nyt i bedømmelsen herudover, andet end at
der er lavet nogle nye bedømmelsesskemaer, som kan findes på
gymtranettet.

Difficulty:

Det undrede os i Komitéen at der ikke fulgte en omsættelsestabel
fra Difficultyvalue til en D-score, med i den engelske version af
COP. Vi tænkte at det var en smutter, men dette blev forklaret på
Dommerkurset i Lilleshall. I den engelske COP står der i artikel
40.6 The Difficulty Value is converted to a Difficulty (D) Score. DV
divided by 100 = D-score.
Dette gør det meget lettere for DJ’s under en konkurrence, og Dscoren findes altså også hurtigere.
Det skal derfor noteres, at Appendix nr. 7 IKKE skal anvendes, og
at i det danske reglement skal der stå følgende:
40.6 Sværhedsgrads værdien konverteres til en
sværhedsgrads score (D-score) ved at dividere
sværhedsgrads værdien med 100. Sværhedsgrads
værdien (DV) / 100 = D-Scoren.

Eksamen:

Der blev afholdt eksamen i teori, teknisk bedømmelse, artistisk
bedømmelse samt difficulty bedømmelse.
Det vides endnu ikke hvorvidt vi er bestået, vi venter i spænding.

Rutineskemaer
Der ligger nu på hjemmesiden diverse forskellige skemaer og hjælpeark til at udfylde et
rutineskema.
Den gamle version af rutineskemaet fra 2013-2016 er til DK rutinerne.
I det nationale reglement står der at rutineskemaet for DK 1 og DK 2 afleveres med en
cirkel omkring det ønskede moment (10 momenter). Ved en test-konkurrence blev dette
afprøvet desværre uden noget godt resultat. Som DJ og CJP er det helt umuligt at have
overblik over om momenterne udføres i den rækkefølge det er opgivet. Dommerkomitéen
har drøftet mulighederne for en ændring i sidste øjeblik, som ikke vil have konsekvens for
gymnasterne. Vi er blevet enige om at DK 1 og DK 2 rutineskemaer skal udfyldes
på samme vis som DK 3 rutineskemaerne. Der er udarbejdet et eksempel som kan
findes på gymtranettet.

SM, FM og JM
Tilmeldingen til SM, FM og JM er åben og der er sidste tilmeldingsfrist d. 12. marts.
Ifølge reglementet skal der være sat dommerteams senest 14 dage før konkurrencen. For
at vi kan imødekomme dette, beder vi derfor alle dommere om at holde øje med deres email indbakke efter d. 12 marts, da alle tilmeldte dommere vil få en e-mail ang. dette.
Vi gør alle trænere opmærksomme på at alle rutineskemaer skal være indsendt
senest 14 dage før konkurrencen. Disse skal sendes til e-mail:
Sportsacrorutineskema@gmail.com, og skal være navngivet med henholdsvis
kategori, evt. jun/sen, disciplin, navne. Eks. DK1-PigePar-Marie&Mathilde, eller INT-SENMændsGruppe-Morten&Martin&Andreas&Kurt.
Husk også at rutinemusikken skal sendes til e-mail: Sportsacromusik@gmail.com. Dette
kan gøres efter programmet er offentliggjort, da rutinenummeret skal være det første i
filnavnet sammen med navnene på gymnasterne.

Næste møde i Dommerkomitéen er mandag d. 13. marts.
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