
 

                                                                             

Fejlrettelser i Talent Bedømmelsesreglementet og Appendix B1 
09/01-2018 
 

 
 

Rettelser til Talent-reglement 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 

 

RET: ”Appendix A1” til ”Appendix B1” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 

  
RET: ”akrobatiske momenter” til ”akrobatisk moment” 

 
RET TIL: Opstillingerne skal variere i form for at få fuld kompositionsværdi. 

Rettelser til Appendix B1 



 

                                                                             

 
RET TIL: Strakt hop til forside landing skal helt ud af appendix B1 

Rettelser til Appendix A5  

RET: Al skrift med ”rød” rettes til ”sort” under dynamisk udførsel og bevægelsesudslag

 
RET: I sidefod står der ”August 2015”!!!!  
 

 

 

 

 

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  
 

11.4.3.1  Holdet løber ikke samlet tilbage mellem omgangene (0,4) 
Gymnasterne skal løbe tilbage til startpositionen 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  
 



 

                                                                             

 

11.3.1 Generelt 
 Holdet skal springe med seks gymnaster i hver omgang 

 Mixholdene skal have det samme antal af drenge og piger i hver omgang 

 To trænere (og kun to) skal være klar på landingsmåtten pga. sikkerheden 

 En træner skal gribe ind i tilfælde af farlige situationer 
 
 

 

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 
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