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Ændringer i reglement 2020 

I forhold til sidste år har vi lavet følgende ændringer: 

• Rækkeinddeling 

• Tilføjelse af punkt om konkurrenceafvikling 

• Karaktersystem og kompositionskrav 

• Sværhedsværdier og fradrag 

Rækkeinddeling 

Micro:  2020 → 2010 

Mini:  2009 → 2007 

Junior:  2006 → 2003 

Senior:  2002 OG ÆLDRE 

Master:  1985 OG ÆLDRE (Inaktive gymnaster) 

Efterskoleelever konkurrerer i efterskolerækken, hvor der bedømmes efter juniorregler. 

Masterrækken afvikles uden finale i én runde mellem de indledende runder og finalerne. 

For de øvrige rækker forbeholder vi os ret til at ændre aldersinddelingen, efter tilmeldingerne 

er kommet. 

Indberetning af øvelser 

Rettidigt: 

Øvelser indberettes via hjemmesiden frem til fredag d. 10-01-2020 kl. 18. 

For sent: 

Indberetning eller ændring af allerede indberettede øvelser kan ske frem til 45 min. før 

annonceret konkurrencestart. 

Eventuel indberetning eller ændring skal ske på skema, som fremgår på side 7 af dette 

reglement, eller afhentes i speakerboksen. 

Dette koster 75 kr. pr. disciplin. 

Øvelser i finalen: 

Som udgangspunkt udfører gymnasten samme øvelser i finalen som i den indledende runde. 

Ændring af øvelser til finalen skal ske på hjemmesiden fra offentliggørelsen af finaledeltagere 

til 30 min. før forventet konkurrencestart. 
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Afvikling af konkurrence 

Indledende og finale: 

Der skal udføres to øvelser i alle rækker i den indledende runde. 

De 10 gymnaster, som scorer det højeste samlede resultat i hver deres række, kvalificerer sig 

til finalen, hvor der ligeledes skal udføres to øvelser. 

Disse øvelser er som udgangspunkt de samme, som der blev udført i de indledende runder. 

De samlede scorer fra de indledende runder tages med videre til finalen. 

Startrækkefølge: 

Ved den indledende runde vil deltagerne udføre deres øvelser i en rækkefølge efter sværhed. 

Gymnasterne viser deres øvelser parvist efter et system, der fungerer således: 

Gymnast nr. 1 udfører sin første øvelse, hvorefter gymnast nr. 2 også udfører sin første 

øvelse. Gymnast nr. 1 udfører sin anden øvelse, hvor gymnast nr. 2 ligeledes udfører sin 

anden øvelse. Herefter viser gymnast nr. 3 og 4. og de resterende gymnaster parvis deres 

øvelser efter samme system. 

I finalen vil gymnasterne vise deres øvelser efter følgende model: 

Nr. 1: Gymnast placeret som nr. 10 til finalen. 

Nr. 2: Gymnast placeret som nr. 9 til finalen. 

Nr. 3: Gymnast placeret som nr. 8 til finalen. 

Og så videre. 

Prøvespring: 

Der er prøvespring fra kl. 08:00 til 08:50 på konkurrencedagen samt ét prøvespring ved 

konkurrencen på hver disciplin. 

Kompositionskrav for bane- og trampetspring 

Det er ikke tilladt at udføre to ens øvelser. Hvis der udføres to ens øvelser, tildeles den ene 

øvelse 0,0 i karakter. Det er ikke tilladt at konkurrere uden mindst en modtager på bane og to 

modtagere på trampet. Hvis der konkurreres uden modtagere, tildeles øvelsen 0,0 i karakter. 

Banespring: 

Der må maksimalt udføres fem momenter i en øvelse. I seniorrækken skal der som minimum 

udføres to momenter i en øvelse, hvorimod der i micro-, mini-, junior-, efterskole- og 

masterrækken må udføres et enkelt moment i en øvelse. 

I mini-, junior- og seniorrækken skal der udføres både en forlæns og en baglæns øvelse. 
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Forlæns: 

En forlæns øvelse er defineret ved, at over halvdelen af momenterne i øvelsen er forlæns. 

Et forlæns moment har springretning med front mod landingsfeltet i afsætsøjeblikket. 

Baglæns: 

En baglæns øvelse er defineret ved, at over halvdelen af momenterne i øvelsen er baglæns. 

Et baglæns moment har springretning med ryggen mod landingsfeltet i afsætsøjeblikket. 

Trampetspring: 

Der er ingen minimumskrav for kropspositioner eller antal skruer ved trampetspring. 

Trippelrotationer: 

Springcup Nord følger GymDanmark’s retningslinjer for forældregodkendelse af 

trippelrotationer for gymnaster under 18 år. Udfyld formularen på dette link: 

https://www.gymtranet.dk/media/4379/foraeldre-godkendelse2018.pdf  

eller udfyld formularen på side 9 vedhæftet dette reglement. 

Efter formularen er udfyldt, skal den sendes på mail til Oliver Nørris Olsen på 

oliverno2001@hotmail.com senest fredag d. 10-01-2020 kl. 18. 

Hvis godkendelsen ikke er afleveret rettidigt, vil gymnasten tildeles 0,0 i karakter for øvelser 

med trippeltrotationer, der udføres af gymnasten. 

Ugyldige trippelrotationer: 

Trippelrotationer med ”blinde” landinger anses som ugyldige momenter og tildeles 0,0 for 

øvelsens samlede score. En blind landing opstår, når gymnasten lander en trippelrotation i en 

forlæns retning (+/- 90°), hvor gymnasten ikke har mulighed for at spotte landingen. 

Karaktersystem 

Sværhedskarakter: 

Sværhedskarakteren for en øvelse på trampet udregnes således: 

Værdi af basismoment + alle gældende tillægsværdier. 

 

Sværhedskarakteren for en øvelse på bane udregnes ud fra øvelsens tre momenter med 

højeste værdi således: 

Værdi af basismomenter for de tre momenter med højeste værdi + alle gældende 

tillægsværdier for de tre momenter med højeste værdi 

https://www.gymtranet.dk/media/4379/foraeldre-godkendelse2018.pdf
mailto:oliverno2001@hotmail.com
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Udførselskarakter: 

Udførselskarakteren for en øvelse har en startværdi på 10,0. 

En øvelse har et maksimalt udførselsfradrag på 5,0. 

Øvelsens udførselskarakter udregnes således: 10,0 - alle gældende fradrag. 

Øvelses samlede score: 

Den samlede score for en øvelse udregnes således: sværhedskarakter + udførselskarakter. 

Tiebreak - Indledende og finale: 

Ved forekomsten af to gymnaster, som opnår samme samlede score, rangeres gymnasten 

med den største sum af gymnastens tildelte udførselskarakterer højest. 

Sværhedsværdier - Trampet 

Basismomentværdier: 

 

Tillægsværdier: 

 

Øvelse Værdi

Ophop 0,5

Salto Lukket 2,0

Salto Hoftebøjet 2,1

Salto Strakt 2,2

Dobbeltsalto Lukket 3,0

Dobbeltsalto Hoftebøjet 3,2

Dobbeltsalto Strakt 3,4

Trippeltsalto Lukket 4,3

Trippeltsalto Hoftebøjet 4,6

Trippeltsalto Strakt 4,9

Skrue pr. 180° Enkeltroterende Dobbeltroterende Trippeltroterende

Værdi 0,2 0,2 0,3
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Sværhedsværdier - Bane 

Basismomentværdier: 

 

Tillægsværdier: 

 

Springretning Øvelse Værdi

Mølle 0,1

Kraftspring 0,4

Salto Lukket 0,8

Salto Hoftebøjet 0,9

Salto Strakt 1,0

Dobbeltsalto Lukket 2,0

Dobbeltsalto Hoftebøjet 2,2

Dobbeltsalto Strakt 2,4

Rondat 0,4

Flikflak 0,4

Whipback 0,6

Salto Lukket 1,0

Salto Hoftebøjet 1,1

Salto Strakt 1,2

Dobbeltsalto Lukket 1,8

Dobbeltsalto Hoftebøjet 2,0

Dobbeltsalto Strakt 2,2

Trippeltsalto Lukket 3,2

Trippeltsalto Hoftebøjet 3,6

Forlæns

Baglæns

Skrue pr. 180° Enkeltroterende Dobbeltroterende Trippeltroterende

Værdi 0,1 0,2 0,3
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Fradrag 

 

Fradrag

maks. 0,5

- Fejl i hofte/knæ 0,1 - 0,3

- Spredte/Krydsede ben 0,1

- Hoved-/Fodfejl 0,1

- Manglende arme tæt på skrueakse 0,1

maks. 0,5

- Tidlig/Sen igangsætning af skrue 0,1 - 0,2

- Sen afslutning på skrue 0,1

- Over-/Underrotation 0,1 - 0,2

- Manglende skrueopdeling i multiroterende salto 0,2

- Manglende hofteudretning ved lukket/hoftebøjet salto 0,1 - 0,3

maks. 1,5

- Ukontrolleret landing 0,1 - 0,3

- Leaning 0,2

- Bøjet hofte/knæ i landing 0,2

- Let berøring med én hånd/knæ 0,3

- Let berøring med to hænder/knæ 0,5

- Fald (rulle, sidde etc.) 0,8

- Ikke lande fødder først 1,5 + Sværhed = 0,0

- Afvigelse fra centerlinje 0,1 - 0,2

- For lav 0,2

- For lang 0,1

maks. 1,5

- Støtte 0,5 / 0,8

- Hjælp til udførelse af moment 1,5

- Manglende modtagning i farlig situation 1,5

- Gentagelse af øvelse Sværhed = 0,0

- Genneløb eller udfører ugyldig øvelse Øvelse = 0,0

- Udfører ikke angivet spring Vurdering af vist sværhed

- Manglende fremdrift (flow) 0,1 - 0,3

- Pause/Mellemtrin-/Hop mellem momenter 1,0 pr. stk.

- Manglede variation af springretning (mini, junior, senior) 2,0

- Manglende moment (senior) 2,0

- 3 ens momenter i træk 2,0

Banespring

Udførelsesfradrag - Typer

Kropsposition

Skrueteknik

Landing

Afsluttende saltomoment

Modtagning

Komposition
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Indberetning / Ændring af spring 

Forening:   

Kontaktperson:  

Gymnastens navn:  

 

Række: 

Micro   

Mini   

Junior   

Senior   

Master   

Efterskole   

 

Disciplin: 

Bane    Trampet   

Øvelse nr. 1  

Øvelse nr. 2  
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