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10.3.2.6 Ikke oprejst landingsposition (0,3)  
 
Kropspositionen skal være oprejst på det tidspunkt gymnasten lander. En smule bøjede knæ og en smule bøjet hofte 
er tilladt.  
 
Fradrag på 0,1 for hofte >60° og 0,2 for >90° pr. gymnast  
Fradrag på 0,1 for knæ >60° og 0,2 for >90° pr. gymnast 
 
11.3.2.6 Ikke oprejst landingsposition (0,3)  
 
Kropspositionen skal være oprejst på det tidspunkt gymnasten lander. En smule bøjede knæ og en smule bøjet hofte 
er tilladt.  
 
Fradrag på 0,1 for hofte >60° og 0,2 for >90° pr. gymnast  
Fradrag på 0,1 for knæ >60° og 0,2 for >90° pr. gymnast 
 
 
 
 
 
11.4.2 Definitioner af kompositionsfradrag  
 
Alle kompositionsfradrag er givet under kompositionskarakteren. Det maksimale fradrag for komposition er 2,0 (4.0 
på micro- og minihold). Holdet kan dog opnå højere end 2,0 (4.0 på micro- og minihold) i fradrag, men dommerne kan 
kun give fradrag op til den maksimale grænse.  
For alle gyldige momenter medregnes alle faktiske udførte saltoer og halve skruer.  
 
Momenter med sværheden nul vil ikke medregnes til opfyldelse af kompositionskravene med en enkelt undtagelse 
beskrevet i punkt 11.4.4.2.  
For alle gyldige momenter, medregnes alle faktiske udførte saltoer og halve skruer. 
 
 
11.4.4.2 Ingen omgang med eller uden redskab (0,3 pr. gymnast)  
 
Holdet skal udføre mindst én omgang med redskab (pegasus) og én omgang uden.  
Hvis et spring har sværhedsværdien 0, tæller det som, at gymnasten ikke har udført omgangen. 
Dette gælder ikke ved fejl i holdomgangen, så længe det udførte spring er et gyldigt redskabsspring dvs. fremgår i 
tabellen under 11.2.2 med en basisværdi. 
 
Fradrag på 0,3 pr. gymnast der ikke udfører en omgang med eller uden redskab 
 

10.4.2.5 Holdet løber ikke samlet tilbage mellem hver omgang (0,4) 

Gymnaster skal løbe tilbage til tilløbsbanen efter hver omgang. De skal løbe samlet tilbage (undtaget ved 

skade). 

Fradrag på 0,2 en  gang for ikke at løbe samlet tilbage mellem omgangene 

Fradrag på 0,2 en gang for ikke at løbe tilbage mellem omgangene  

 



 

                                                                             

 

 

 

 

11.3.4.6 Ikke respekterer disciplinen – eller konkurrencemæssige krav 

Disse fradrag vil blive anvendt hvis holdet ikke følger disciplinerne eller andre konkurrencemæssige 

krav. 

 Ankomme ind på gulvet mod konkurrencekravene 

 Markere tilløbsbanen med tøj eller andre ting 

 Overskridelse af tilløb 

 Starte udførelserne inden det grønne flag er vist fra overdommeren (E1) 

 Mere end to trænere i landingsområdet 

 Begge trænere forlader landingsområdet under omgangen 
Hvis man forlader området grundet støttende indgriben eller skade, vil der ikke blive foretaget fradrag. 

Det er tilladt at stå på gulvet / forlængelsen af Landingsmåtten (omring redskabet) ved redskabsspring 

i mini og micro rækkerne, og der vil ikke blive fradraget for dette. 

 

 

 

Tilføjet i begge reglementer, på Trampet , som en OD fradrag, hvis det brydes.. 
 

Det er tilladt at stå i sikkerhedsområdet Jf. Redskabsregulativet (omring redskabet) ved redskabsspring 

i mini og micro rækkerne, og der vil ikke blive fradraget for dette. Der må i alle rækker trædes ud i 

sikkerhedsområdet såfremt det er påkrævet i farlige situationer, der vil i dette tilfælde ikke bliver givet 

fradrag 

 

 

 

24/01/2018 

Der har indsneget sig en fejl i bedømmelsesreglementet, idet der er en passus som hører til 
talentreglement og derfor er irrelevant for mesterrækkerne. Derfor slettes det markerede med Rødt 
------ 
10.4.2.4 Ingen hænder på landingsmåtten (0,1 pr. moment pr. gymnast) 

Gymnaster må ikke anvende landingsmåtten til udførelse af momenter - eks. mølle, flikflak og kraftspring. 

Fradrages gives ikke ved fald.  

Der fradrages ikke for undtagelsen ”Flik-Flak med hænder i landingsmåtten” SLETTES! 

Fradrag på 0,1 pr. moment pr. gymnast 
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