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Bedømmingsreglement – spørsmål og svar – januar 2021 

 

STIGE:  

1. Skal det trekkes 2.0p eller 0.5p hvis gymnasten utelater deler av det som står i en boks (f.eks. 
opphopp på bom der gymnasten også skal gjøre svevsitt, men gjør kun opphopp) 
Svar: Det trekkes 0.5 når deler av det som står i boksen er gjort. 

 

FIG:  

1. Trekker E-dommeren for utførelsen når et element blir underkjent?  
Svar: E-dommer trekker alltid for fall, men ikke tekniske trekk dersom elementet underkjennes, 
f.eks. ved salto uten landing med beina først, svevelement uten gjengriping osv. Hvis elementet 
bare blir satt ned til et annet element (f.eks. salto med hel skru som blir satt ned til halv skru) så 
trekker E-dommer som vanlig. 

2. Hva er kravet til godkjenning av piruetter og gymnastiske hopp med dreining i frittstående) 
Svar: Piruett må være eksakt rotert (eller overrotert) for å godkjenne. Gymnastiske hopp kan 
mangle inntil 30 grader på dreiningen og fortsatt bli godkjent.  

3. Hva blir dobbel piruett med foten over vannrett (D) hvis foten ikke holdes i hele piruetten?  
Svar: Hvis foten er over vannrett i minst 360 grader av dreiningen: Settes ned til enkel piruett med 
foten over vannrett (B). Hvis foten ikke er over vannrett i minst en hel piruett, men piruetten er 
ferdig rotert: Settes ned til vanlig dobbel piruett (B). Hvis ingen av delene stemmer, så settes 
piruetten ned til vanlig enkel piruett (A). Her bør man velge det som er best for gymnasten. 

4. Godkjenning av overhopp til håndstående (D): 
Svar: Hvis gymnasten ikke når håndstående og falle ned mellom holmene blir elementet 
underkjent. Dersom gymnasten i stedet klarer å gjøre en dreining og ta en kipp etterpå, får hun C-
verdi for det.  

5. Hva skjer med enkeltsaltoer i frittstående (ikke i serie) som utføres etter siste akro-serie. 
Elementet får ingen verdi. Saltoer som ikke er i en seire må gjøres før siste akro-serie for å kunne 
telle D-verdien, og de kan uansett ikke brukes for å oppfylle komposisjonskrav.  

 


