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GENERALITATI
1.

CONCURSURI si PROGRAME

1.1.

CAMPIONATE OFICIALE DE GR
• Pentru Campionatele si competitiile oficiale FIG vezi Regulamentul Tehnic FIG, Sectiunea
1, Articolul 2.
• Pentru celelalte competitii si manifestari vezi Regulamentul Tehnic FIG, Sectiunea 1,
Articolul 3.

1.2.

PROGRAME DE CONCURS

1.2.1. Programele de concurs sunt detaliate in Regulamentul Tehnic FIG, Sectiunea 3, Reguli
speciale RG.
1.3.

PROGRAMUL GIMNASTELOR INDIVIDUALE

1.3.1. Programa gimnastelor individuale se compune normal din 4 exercitii cu 4 din cele 5 obiecte
din programa (coarda, cerc, minge, maciuci, panglica).
1.3.2. Durata fiecarui ejercitiu este de 1’15” la 1’30”.
1.4.

PROGRAMUL DE ANSAMBLU

1.4.1. Pogramul de ansamblu se compune normal din 2 exercitii : unul cu un singur tip de obiect si
celalalt cu diferite tipuri de obiecte.
1.4.2. Durata fiecarui exercitiu este de 2’15” la 2’30”.
1.5.

CRONOMETRAJ

1.5.1. Cronometru este activat din momentul punerii in miscare a gimnastei sau a primei gimnaste
din ansamblu si este oprit odata cu imobilizarea completa a gimnastei sau a ultimei gimnaste
din ansamblu.
Penalizare:
• 0,05 puncte pentru fiecare secunda in plus sau in minus (Arbitru Coordonator).
1.6

Pentru toate detaliile vezi Regulamentul Tehnic FIG.

2.

ARBITRAJ

2.1.

COMPOZITIA ARBITAJULUI – CAMPIONATE SI COMPETITII OFICIALE

2.1.1.

Fiecare juriu, de individual sau ansamblu, se compune din 3 grupe de arbitre :
• Dificultate (D) (4 arbitre, divizate in 2 sub-grupe) :
• Dificulate corporala (D1) : (2 arbitre) : evalueaza valoarea tehnica a compozitiei
(numarul si nivelul dificultatilor din grupa obligatorie de obiect corespunzatoare si din
celelalte grupe).
• Dificultate de obiect (D2) : (2 arbitre) : evalueaza valoarea elementelor cu obiectul
(maiestria cu obiectul, cu sau fara lansare, cu risc).
• Artistic (A): (4 arbitre) : evalueaza valoarea artistica a Compozitiei de Baza :
acompaniamentul muzical si coregrafia (alegerea elementelor cu obiectul, alegerea
elementelor corporale, unitate si varietate).
• Executia (E) (4 arbitre) : evalueaza executia (greseli tehnice).

2.1.2.

Arbitra nr. 1 din Juriul D1 este Arbitra Coordonator ce aplica penalizarile corespunzatoare
iesirii de pe covor, durata exercitiului si toate celelalte penalizari corespunzatoare disciplinii
(obiect, costum, intrare pe covir, etc.).
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2.1.3
2.2

Pentru celelalte detalii corespunzatoare brigazilor, formare, functii, vezi Regulamentul Tehnic
FIG, Sectiunea 1, Art. 7 si Regulamentul Arbitrilor.
TURNEE INTERNATIONALE

2.2.1

Fiecare juriu este asistat de un arbitru (Arbitru Coordonator – vezi art. 2.1.2.) ce aplica
penalizari corespunzatoare iesirii de pe covor, durata exercitiului si toate celelalte penalizari
corespunzatoare disciplinei ( obiect, costum, intrare pe covor, etc).

2.2.2

Prezenta unei arbitre neutre cu functie de juriu superior este obligatorie.

2.2.3

Un turneu cu juriu compus dintr-un procentaj prea ridicat de arbitre din tara organizatoare nu
este valabil pentru evaluarea arbitrelor.

2.3

ARBITRE
Pentru detalii vezi Regulamentul Tehnic FIG si Regulamentul Arbitrilor..

2.4

INSTRUCTIUNI PENTRU ARBITRE
Inainte de fiecare Campionat sau Competitie oficiala FIG, o sedinta va fi organizata, de
Comitetul Tehnic pentru a informa arbitri participanti asupra organizarii juriului. Inaintea
fiecarui turneu, o sedinta asemanatoare va fi organizata de catre Comitetul de organizare.

3.

MODALITATI DE ARBITRAJ

3.1

GRADELE GRESELILOR

3.1.1 Greselile se vor penaliza in functie de gradul sau cu deductiile urmatoare :
• 0,10 pentru mici greseli,
• 0,20 pentru greseli mijlocii,
• 0,30 si mai mult pentru greseli grave.
3.2
3.2.1

REPARTIZAREA SI CALCULUL NOTELOR
Fiecare arbitra da o nota dupa cum urmeaza:
Concursurile individuale si de ansamblu
Arbitrele Dificultate (D)
Arbitrele Dificultate corporala (D1) 0 la 10 puncte maxim (prin aditionare)- o singura nota
Arbitrele Dificultate cu obiectul (D2): 0 la 10 puncte maxim (prin aditionare)-o singura nota
• Nota finala D= media notelor D1 si D2 = 10,00 puncte maxim
Arbitrele Artistic (A)
• 0 la 10,00 puncte maxim ( arbitrele dau totalul penalizarilor)
Arbirtele Executie (E)
• 0 la 10,00 puncte maxim ( arbitrele dau totalul penalizarilor)

3.2.2. Calcularea notelor
Nota finala– 30,00 puncte maxim – este calculata din suma urmatoare:
1. Dificultate(D) (nota medie din cele 2 note (D1si D2) = 10,00 puncte maxim
2. Artistic(A) (nota medie din cele 2 note centrale, de la 4 arbitre)= 10,00 puncte maxim
3. Executia(E) (nota medie din cele 2 note centrale, de la 4 arbitre)= 10,00 puncte maxim
Pentru gimnastele juniare, vezi capitolul corespunzator.
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3.2.3. Diferentele tolerante intre notele centrale:
9.50 la 10.00
9.00 la 9.49
8.50 la 8.99
8.00 la 8.49
7.50 la 7.99
Inferior la 7.50

0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60

In cazul diferentelor netolerate, daca arbitrele nu ajung la un acord, se aplica nota de baza:
Nota de baza = (media arbitrelor + nota juriului de control) impartit la doi.
3.3.

RECLAMATII
Vedeti Regulamentul Tehnic, Sectiunea 1, art. 8.4.

4.

SPATIUL DE CONCURS- IESIREA DE PE COVOR (gimnasta sau obiectul)

4.1.

Exercitiile individuale si de ansamblu : toate atingerile cu unul sau doua picioare sau cu alta
parte a corpului ce se sprijina dupa limitele regulamentare vor fi penalizate.
Penalizare:
• 0,20 de fiecare data, pentru gimnasta individual sau pentru fiecare din ansamblu (Arbitra
Coordonator).

4.2.

Obiectul care atinge solul afara de limitele regulamentare sau care iese afara din covor si se
intoarce singur, va fi penalizat.
Penalizare:
• 0,20 de fiecare data (Arbitra Coordonator).

4.3.

Nu se aplica nici o penalizare daca obiectul trece de limitele covorului fara sa atinga solul.

4.4.

Fiecare exercitiu trebuie sa fie realizat, in totalitate, pe acelasi covor.
Penalizare:
• 0,50 daca gimnasta schimba covorul sau termina in afara covorului.
(Arbitra Coordonator).

5.
5.1

OBIECTELE
REGULI- CONTROL

5.1.1

Caracteristicile obiectelor sunt precizate in Regulamentul obiectelor FIG.

5.1.2

Obiectele utilizate pentru ansamblu trebuie sa fie identice (greutate, dimensiuni si forma);
numai culoarea poate fi diferita.

5.1.3

Fiecare obiect utilizat va fi controlat inainte de intrarea gimnastei in sala de concurs. O noua
verificare se va putea realiza la sfarsitul exercitiului la cererea Juriului Superior.

5.1.4 Pentru utilizarea obiectului neregulamentar :
Penalizare:
• 0,30 pentru exercitiile individuale si de ansamblu (Arbitru Coordonator)

7

5.2
5.2.1

PLASAREA OBIECTELOR IN JURUL COVORULUI-OBIECTE DE REZERVA
Asezarea obiectelor de rezerva in jurul covorului de concurs este autorizata (1 pentru
gimnastele individuale si 2, maxim, pentru ansamblu – pentru maciuci respectiv 2 si 4).
Penalizare:
• 0,50 pentru obiectul suplimentar (Arbitru Coordonator).

5.2.2

Daca obiectul cade si iese afara din covor, utilizarea obiectului de rezerva este autorizata.
Penalizari:
• 0,50 pentru pierderea obiectului indiferent de distanta intre gimnasta si obiectul de rezerva
(Arbitru – Executie).
• 0,20 pentru iesirea obiectului (Arbitru Coordonator).

5.2.3

Daca obiectul la cadere nu iese din covor, utilizarea obictului de rezerva nu este autorizata.
Penalizari:
• 0,50 pentru pierderea obiectului (Arbitru – Executie).
• 0,50 pentru utilizarea obiectului de rezerva (Arbitru Coordonator).

5.3
5.3.1

PIERDEREA SI RECUPERAREA OBIECTULUI
Toate caderile involuntare ale obiectului vor fi penalizate in modul urmator de Arbitrele de
Executie:
• 0,30 daca obiectul este recuperat imediat
• 0,50 daca obiectul este recuperat dupa o deplasare (1-3 pasi)
• 0,70 daca obiectul este recuperat dupa o foarte mare deplasare (4 pasi sau mai mult)
Nota: In cazul pierderii de 2 maciuci, trebuie adaugat 0,10 puncte fiecarei penalizari.

5.3.2 La aceste penalizari se pot adauga cele ale Arbitrei Coordonatoare daca exista:
• Iesirea gimnastei (0,20)
• Iesirea obiectului(0,20)
• Schimb de covor sau finalizare de exercitiu in zona necorespunzatoare (0,50).
5.3.3

Daca se pierde obiectul la finalul exercitiului (ultima miscare), Arbitrele de Executie vor da
penalizarile urmatoare:
• 0,50 pentru pierderea obiectului, independent de distanta
• 0,30 in plus daca gimnasta, pentru a recupera obiectul, nu termina exercitiul in
concordanta cu muzica.
• Nu sunt penalizari pentru eventuala iesire a obiectului dupa finalul exercitiului si a muzicii.

5.4
5.4.1

OBIECTUL SPART SAU OBIECTUL AGATAR DE TAVAN
Daca in timpul exercitiului obiectul se sparge sau ramane agatat de tavan, gimnasta sau
ansamblul nu vor fi autorizate sa reinceapa exercitiul.

5.4.2 Totusi gimnasta sau ansamblul nu sunt penalizate pentru obiect spart sau agatat de tavan, ci
numai pentru consecinte.
5.4.3 In cazul acesta gimnasta sau ansamblul poate:
• Inceta exercitiul
• Continua exercitiul dupa ce a luat un obiect de rezerva.
Nota: Nici o gimnasta sau ansamblu este nu autorizat sa continue exercititul cu obiectul
spart. In caz contrar valoarea este 0,00.
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Penalizari :
• daca gimnasta sau ansamblul inceteaza exercitiul, acesta este evaluat pana in momentul
intreruperii, tinand cont de toate deductiile rezultate de intrerupere (ex. absenta
concordantei intre muzica si miscare la sfarsitul exercitiului, etc.) ;
• daca gimnasta sau ansamblul continua exercitiul dupa ce au luat obiectul de rezerva,
penalizarea este aceeasi ca pentru pierderea obiectului si utilizarea obectului de rezerva
(vezi §§ 5.2.2. si 5.2.3. mai sus).
5.4.4 Daca obiectul se sparge la sfarsitul exercitiului (ultima miscare), si gimnasta sau ansamblul
termina exercitiul cu obiectul spart sau fara obiect, penalizarea este de 0,50 (ArbitraExecutie), ca in cazul pierderii obiectului la sfarsitul exercitiului.
5.4.5 Caz particular: exercitiul de ansamblu cu 2 maciuci de gimnasta.
Daca una dintre gimnaste sparge una din cele 2 maciuci, trebuie aplicate aceleasi reguli
prevazute in §§ 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3., 5.4.4., mai sus. Daca o gimnasta continua exercitiul cu
obiectul spart, trebuie aplicata penalizarea prevazuta la § 5.2.3. (din toate cazurile) si, in plus,
penalizarea de § 5.4.4.
5.5.
5.5.1.

5.5.2.

CONTACTUL OBIECTULUI CU TAVANUL
Contactul cu tavanul nu va fi penalizat. Totusi gimnasta va fi penalizata pentru diferite greseli
tehnice ce pot rezulta din acest contact : alterarea desenului obiectului (coarda si panglica),
alterarea traiectoriei, alterarea miscarii (vibratiile cercului), recuperarea incorecta a
obiectului, caderea obiectului, pierderea ritmului, oprirea in timpul exercitiului, eventual lipsa
uneia sau mai multor exigente.
Daca obiectului se rupe din cauza unui contact brutal, vezi § 5.4, mai sus.

6.

COSTUMUL GIMNASTELOR

6.1

GIMNASTELE INDIVIDUALE SI DE ANSAMBLU

6.1.1 Costumul de gimnastica corect si netransparent : costumele care au o parte de dantela trebuie
sa fie dublate (zona trunchiului, pana la piept).
Decolteul din fata si din spatele costumului trebuie sa fie corect ( nu mai mult de mijlocul
sternului, nu mai mult din partea inferioara a omoplatilor ).
Costumul cu sau fara maneci : costumele de dans cu bretele subtiri nu sunt autorizate.
Croiala costumului in partea de sus a picioarelor nu trebuie sa treaca de plica inghinala
(maxim).
Costumul trebuie sa se muleze bine pe corp pentru a da posibilitatea arbitrelor de evaluare a
pozitiei corecte a diferitelor parti ale corpului.
Este permis sa se poarte :
1. un colant lung, pana la glezne, peste sau pe sub costum
2. un costum intreg, cu conditia sa se muleze pe corp si pe picioare ( tip salopeta)
3. lungimea si culoarea/culorile tesaturii ce acopera picioarele trebuie sa fie identice pentru
ambele picioare (efectul « arlechin » este interzis). Numai desenul ( croiala si
ornamentatia) pot fi diferite.
4. fusta sa nu cada mai jos de pelvis peste costum
5. fusta sa nu cada mai jos de pelvis peste colant sau peste costumul lung intreg
6. desenul (croiala si ornamentatia) fustei este liber, dar fusta trebuie sa cada peste solduri
(efectul « tutu din balet » est interzis).
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6.1.2 Gimnastele pot executa exercitiul fara sau cu cipici.
6.1.3 Pieptanatura la fel ca si machiajul trebuie sa fie clar si sobru.
6.1.4 Bijuteriile de orice tip si « piercing »-uri ce pot reprezenta un pericol pentru securitatea
gimnastelor sunt interzise.
6.2

GIMNASTELE DIN ANSAMBLU
Costumele gimnastelor de ansamblu trebuie sa fie identice ca forma si culoare.

7.

DISCIPLINA

7.1

DISCIPLINA GIMNASTELOR

7.1.1.

Gimnastele individuale si de ansamblu trebuie sa se prezinte in spatiul de concurs numai
dupa ce au fost anuntate, fie la microfon, fie de catre Arbitra Coordonator sau la aprinderea
unei lumini verzi.
Penalizare in caz contrar :
• 0,50 (exercitiile individuale si de ansamblu – Arbitra Coordonator)

7.1.2. O deductie de 0,50 puncte va fi aplicata daca gimnasta sau ansamblul se prezinta cu
intarziere.
7.1.3. Este interzisa pregatirea in sala de concurs.
Penalizare:
• 0,50 (Arbitra Coordonator)
7.1.4. O penalizare de 0,50 va fi aplicata daca o gimnasta sau ansamblul nu executa exercitiul pe
covorul care le-a fost desemnat.
7.1.5. Gimnastele de ansamblu nu sunt autorizate sa comunice verbal intre ele in timpul executiei
exercitiului (atat acele gimnaste care sunt pe covor cat si gimnasta de rezerva ).
Penalizare:
• 0,50 (Arbitra Coordonator)
7.2.

DISCIPLINA ANTRENORILOR
In timpul executiei exercitiului, antrenorul (sau orice membru al delegatiei) gimnastei sau
ansamblului nu este autorizat sa comunice sub nici o forma cu gimnasta sau ansamblul sau
cu muzicianul.
Penalizare:
• 0,50 (Arbitra Coordonator)

7.3

DISCIPLINA MUZICIENILOR
Orice intarziere a acompaniantului muzical (muzician) va fi penalizat cu 0,50 de Arbitra
Coordonator.
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8.

PENALIZARILE ARBITREI COORDONATOR :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

durata exercitiului nereglementar: 0,05 pentru secunda in plus sau in minus
asezarea neregulamentara: 0,20 (pentru ansamblu)
nerespectarea regulilor pentru inregistrare : 0,50
obiect neconform cu normele oficiale : 0,30
costum neregulamentar : 0,20 (pentru individual)
costum neregulamentar : 0,20 sau 0,50 in functie de greseala (pentru ansamblu)
emblema si publicitate neconform cu regulile oficiale : 0,20
atingerea sau iesirea de pe covor a gimnastei sau obiectului : 0,20
gimnasta ce termina exercitiul in afara covorului sau care utilizeaza un covor diferit : 0,50
gimnasta ce paraseste ansamblul in timpul exercitiului : 0,50 (pentru ansamblu)
prezentarea prematura sau cu intarziere a gimnastei sau a ansamblului : 0,50
gimnastele din ansamblu care comunica intre ele in timpul executiei exercitiului: 0.50
incalzirea in sala de concurs : 0,50
obiect de rezerva suplimentar: 0,50
utilizarea obiectului de rezerva cand acesta cade si ramane pe covor : 0,50
antrenor care comunica in orice forma cu gimnastele in timpul exercitiului: 0,50
muzica neregulamentara : 0,50
lipsa de disciplina a muzicianului : 0,50

Totalul penalizarilor este dedus din nota finala (D+A+E).
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SEGUNDA PARTE – EJERCICIOS INDIVIDUALES

DIFICULTATE (D)
1.

DIFICULTATE CORPORALA (D1)

1.1.

GENERALTATI

1.1.1. Fiecare exercitiu individual poate avea 12 dificultati maxim (de nivel A sau mai mult),
pentru o valoare de 10,00 puncte maxim. Se pot utiliza dificultati corporale de nivel A
suplimentare in exercitiu si sunt considerate elemente corporale. In aceste cazuri, aceste
dificultati nu sunt declarate nici evaluate pentru valoarea Dificultatii corporale (D1).
1.1.2. Fisa oficiala de dificultate poate contine Maxim 12 dificultati pentru o valoare de maxim
10,00 puncte.
1.1.3. In fisa, succesiunea tuturor dificultatilor trebuie sa corespunda in ordine executiei.
1.1.4. Valoarea totala a dificultatilor corporale este data prin aditionare:
o valoarea dificultatilor ce apartin grupei corporale obligatorii (GCO) ce trebuie sa fie
reprezentata prin :
•
•
o

8 dificltati din GCO, minim, in un exercitiu de 12-10 dificultati
6 dificultati din GCO, minim, in exercitiu de 9 dificultati (sau mai putine)

valoarea a 4 dificultati, Maxim, ce apartin grupelor corporale neobligatorii (GCNO) la alegere
(una, doua sau trei grupe diferite).

1.1.5

In exercitiul cu cercul, toate grupele corporale – toate 4 - trebuie reprezentate in modul
urmator: minim 2 si maxim 4 dificultati din fiecare grupa corporala.

1.1.6

Grupele obligatorii la fiecare obiect sunt:
COARDA
SARITURI

CER
SARITU
R,
ECHILIBRE,
PIRUETE,

MINGE

MACIUCI

FLEXIBILITATE
- VAL

ECHILIBRE

PANGLICA
PIRUETE

Penalizarile arbitrelor de Dificultate (D1):
Penalizari de 0,50:
1. Daca fisa/exercitiul contine mai mult de 12 dificultati. In acest caz, numai primele 12
dificultati executate vor fi evaluate.
Penalizari de 0,30:
1. Daca fisa/exercitiul contine mai putin din numarul de dificultati din GCO solicitat.
2. Daca fisa/exercitiul contine mai mult din numarul de dificultati din GCNO solicitat.
3. Exercitiul cu cerc : mai putin de 2 dificultati sau mai mult de 4 dificultati didint-o grupa
corporala,
0,30 puncte pentru fiecare dificultate in plus sau in minus.
4. Daca in fisa suma valorilor Dificultatilor corporale sau valoarea unei dificultati este
incorecta.
5. Daca in decursul exercitiului gimnasta prezinta mai mult de un “tour lent” peste 3
dificultati succesive.
6. Pentru fiecare dificultate de nivel B sau mai mult, executata si nedeclarata in fisa.
1.1.7

Fiecare gimnasta trebuie sa prezinte inainte si scris pe fisa oficiala de Dificultate (D),
s u c c e s i u n e a dificultatilor corporale (D1) in coloana din dreapta, utilizand
simbolurile corespunzatoare.
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1.2

VALOAREA DIFICULTATILOR

1.2.1 valoarea dificultatilor este urmatoarea: A = 0,10; B = 0,20; C = 0,30; D = 0,40; E =
0,50; F = 0,60; G = 0,70; H = 0,80; I = 0,90 J = 1,00 si mai mult
1.2.2 Fiecare dificultate conteaza o singara data. I n i n t e r i o r u l f i e c a r e i g r u p e
corporale, aceeasi forma (relatie trunchi-picioare) a unei dificultati
u n p o a t e f i r e p e t a t a i n e x e r c i t i u (numarul de rotatii, modalitatile de rotatie nu
schimba dificultatea). De aceea o eventuala repetitie un conteaza, exceptie in cazul
prevazut pentru serii si dificultati mixte sau multiple. (Vezi notele din tabelele diferitelor
grupe corporale).
NOTA: In cazul dificultatilor mixte sau multiple, forma unei componente poate fi repetata o
data, maxim, separata sau in alta combinatie diferita.
1.2.3

Valoarea dificultatilor este data de elementul corporal. Totusi, dificultatile corporale
realizate fara relatie cu maestria obiectului nu conteaza ca dificultate.

1.2.4 O dificultate este in relatie cu o lansare de obiect:
• daca obiectul este lansat la inceputul, in timpul, sau spre sfarsitul dificultatii.
• daca obiectul este recuperat la inceputul, in timpul, sau spre sfarsitul dificultatii.
1.2.5

O dificultate corporala este valabila cu conditia sa fie executata:
• cu un element de maiestrie (cu sau fara lansare). Executia si valoarea elementului vor
fi evaluate de arbitra de Executie si respectic de arbitra de maestrie (D2).
• fara greselile tehnice urmatoare:
o Grave alteratii ale caracteristicilor de baza proprii fiecarei grupe corporale (vezi
capitolul corespunzator)
o

Pierderea obiectului in timpul dificultatii (cu sau fara lansare).
Nota, 2 maciuci: in cazul pierderii unei singare maciuci (cu sau fara lansare),
dificultatea este valida dar exista o penalizare de executie.

o

Piederea echilibrului in timpul dificultatii cu sprijin pe o mana sau pe ambele maini
pe sol sau pe obyecto, sau cadere.

o

statismul obiectului.

1.2.6

Dificultatile executate cu valoare mai mica decat cea anuntata pe fisa un conteaza
(exceptie la piruete si la dificultatile de flexibilitate cu rotatie, vezi capitolul corespunzator).
Dificultatile executate cu valoare mai mare isi pastreaza valoarea declarata in fisa.

1.3.

DIFICULTATILE ORIGINALE

1.3.1 Toate originalitatile corporale trebuie anuntate inaintea Campionatelor si evaluate de CT si
arbitre in timpul antrenamentului oficial. Dupa Campionat, federatia trebuie sa trimita la FIG
textele in 2 limbi, engleza si franceza, cu desenele originalitatilor aceptate ca valabile.
Gimnastele ce nu participa in Campionatele oficiale au posibilitatea de a trimite la FIG video
cu originalitatile pentru evaluarea lor: totusi aceste originalitati vor fi valabile numai in
turnee, cu exceptia confirmarii in timpul primului Campionat in care gimnasta participa.
1.3.2
1.3.3

Pentru fincare noua dificultate + 0,30.
Pentru a fi valabila, dificultatea originala trebuie sa fie legata de manuierea obiectului. Totusi
ca originalitate este valabila numai pentru obiectul cu care a fost prezentata.
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1.3.4

O data aprobate, originalitatile trebuie semnalate cu simbolul
in fisa si valoarea
aprobata (+0,30) la stanga scrierii simbolice a dificultatii corespunzatoare coloanei
din dreapta D1.

1.3.5 Daca noua dificultate nu este executata de forma valabila sau nu este executata cum a fost
prevazuta in originalitatea aprobata, pierde toata valoarea dificultatii (+ 0,30 pentru
originalitate = 0,00).
Nota valabila pentru toate grupele corporale:
Dificultatile mixte ce apar in Codul de Punctaj apartin grupei corporale al primului element din
dificultate. Sunt dificultati fixe si cum se dau in CP si nu stabilesc prin ele insele, niciun criteriu
aplicabil la alte dificultati. De aceea nici o dificultate originala nu poate fi reprezentata printr-o noua
dificultate mixta sau multipla
1.4.

PENALIZARILE arbitrelor D1

Penalizari

0,1

0,20

0,30 si mai mult
Mai mult de 12 dificultati declarate: 0,50
Fisa/exercitiul ce contine mai putin decat numarul de dificultati din
GCO solicitat
Suma Valorii dificultatii sau valoarea unei dificultati este incorecta
Daca fisa/exercitiul contine mai multe dificultati din GCNO autorizate
Cerc: mai mult de 2 sau mai putin de 4 dificultati dintr-o grupa corporala (pentru
fincare dificultate ce lipseste)
Mai mult de un « tour lent » la trei dificultati succesive
Pentru fiecare dificultate de nivel B sau mai mult, executata nedeclarata in fisa

1.5 EVALUAREA DIFFICULTATII CORPORALE (D1)
Arbitra Dificultate corporala (D1) trebuie sa procedeze in modul urmator:
• urmareste si controleaza toate dificultatile in functie de ordinea executiei si adauga,
daca este necesar, dificultatile nedeclarate in fisa de nivel B sau mai mult;
• valoarea totala a Dificultatii este data de suma valorilor dificultatilor in functie de ordinea
de executie si pana la limita numarului de dificultati declarate in fisa;
• controleaza ca gimnasta sa execute de maniera valabila dificultatile;
• atribuie nota corespunzatoare;
• scade penalizarile.
2.

GRUPELE ELEMENTELOR CORPORALE

2.1

GRUPE FUNDAMENTALE (valabile pentru dificultati)
• Sarituri
• Echilibre
• Piruete
• Flexibilitate / val

2.2

ALTE GRUPE (Valabile pentru inlantuiri)
• Deplasari
• Saltari
• Balansari si circumductii
• Intoarceri
• Pasi ritmici

Nota valabila pentru toate tabelele de dificultati corporale: in cazul de discordanta
intre text si desenul dificultatii este valabil textul
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3.

SARITURI

3.1.

GENERALITATI

3.1.1

Toate dificultatile din saritura trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici de baza :
• O buna inaltare* a sariturii
• O forma definita si fixa in timpul zborului
• O buna amplitudine in aceeasi forma
• Sa fie coordonata cu o maiestrie a obiectului
*Nota : o « inaltare buna » este aceea care permite realizarea formei sariturii definita si
fixata.

3.1.2

O saritura fara buna inaltare nu este considerata dificultate.

3.1.3. O saritura fara coordonare cu maiestria a obiectului nu e considerata dificultate.
3.1.4. Seria de sarituri este compusa din 3 sarituri egale succesive maxim, executate cu sau fara
pas intermediar (2 impulsuri).
3.1.5. Fiecare componenta a seriei este o dificultate.
3.1.6. Numai succesiunea de 2 sau 3 « enjambées », executate fara pas intermediar, este o
dificultate.
3.2.

CRITERII PENTRU DEFINIREA VALORII DIFICULTATILOR DIN SARITURA :

Enjambé

(Baza: 0,30) Biche

+ 0,20
+ 0,30
+ 0,10
+ 0,20
+ 0,40
+ 0,10
+ 0,30
+ 0,30
Cosaque

(Baza: 0,20) Jeté

sau

(Baza = 0,50) Boucle

(Baza = 0,10)

+ boucle (deasemenea pentru fouetté)
+ indoire de trunchi inapoi (deasemenea pentru boucle si fouetté)
+ impuls de 2 picioare – (nu pentru biches)
+ jumatate de tur de trumchi (deasemenea fouetté si entrelacé)
+ jumatate de tur de tot corpul (deasemenea pentru cosaque, ciseaux si carpé)
+ schimbarea picioarelor indoite
+ schimbarea picioarelor intinse
+ boucle cu ambele picioare cu impuls de pe unul sau ambele picioare

Baza: 0,20

+ 0,20
+ 0,30

Ciseaux inainte

+ piciorul ridicat fara ajutor
+ impuls si aterizare pe acelasi picior cu boucla

sau inapoi

Baza 0,10

+ 0,10

+ picioarele intinse inainte sa depaseasca capul

+ 0,30

+ spre inapoi, cu boucla

Code de pointage Gymnastique rythmique 01/01/2009
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Fouetté

Carpé

Cambré

Fouettécu biche

Baza: 0,30

Entrelacé

+ 0,10
+ 0,20

+ grand écart (fouetté)
+ grand écart (entrelacé)

+ 0,20

+ boucla cu un picior (deasemeni pentru entrelacé)

+ 0,30

+ boucla cu 2 picioare, impuls pe un picior

+ 0,30
+ 0,40
+ 0,30

+ cu trecerea unui picior peste celalalt indoit
+ cu trecerea unui picior peste celalalt intins
+ cu forfecare inapoi in boucla

sau

Baza: 0,40

Baza : 0,40

+ 0,10

+ cu impuls de 2 picioare

+ 0,20

+ grand écart latéral si indoirea trunchiului inainte

Baza: 0,20

+ 0,20
Cabriole

Baza: 0,40

+ cu jumatate de intorcere (+ 0,20 fiecare tur suplimentar)

Baza: 0,10

+ 0,20

+ cu jumatate de intoarcetre

+ 0,10

+ cu trecere prin grand écart

Sarituri verticale

Baza: 0,20

+ 0,20

si

Baza = 0,10

Baza = 0,20

+ pentru jumatate de tur suplimentar

Nota :
1 Sariturile unde impulsul de pe 2 picioare nu este specificat pot fi executate in acelasi fel cu
impuls de pe 2 picioare. In acest caz, trebuie schimbat simbolul (adaugate sagetile), dar
valoarea sariturii nu se schimba. Aceste sarituri sunt considerate sarituri diferite (gimnasta le
poate executa in acelasi exercitiu).
2. «Saritura plongé » (enjambée cu trunchiul inainte ce se termina direct cu o rostogolire) nu este
dificultate dar este considerata element pre-acrobatic.

Code de pointage Gymnastique rythmique 01/01/2009
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LISTA DE DIFICULTATI DIN SARITURI (

)

A 0,10

B 0,20

C 0,30

D 0,40

E 0,50

F 0,60

G 0,70

H 0,80

I 0,90

1. Sauts Enjambées

1. Enjambée

• avec boucle

• Enjambée en avant,
jambes tendues - fléchies
ou latérales

• Enjambée en avant,
avec appel de 2 pieds

2.

•

• flexion du tronc en arrière,
jambe tendue ou fléchie

• avec boucle avec appel
de 2 pieds

3. Enjambée

Enjambée, arriver au sol, et
équilibre en grand écart
dorsal (avec ou sans aide)
sur le même pied d’arrivée

4. 2 ou 3 enjambées

• 2 enjambées successives
avec changement du pied
d’appel

Successives

19

2
3
5. Enjambée avec rotation du tronc

• avec ½ tour du tronc en vol

• avec flexion + appel des
2 pieds avec jambe
tendue ou fléchie

• 3 enjambées successives avec
changement du pied d’appel

• avec boucle

• avec flexion du tronc en arr.

J 1,00 et plus

DEUXIEME PARTIE - EXERCICES INDIVIDUELS
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3.3.

Nota:
1. Toate dificultatile cu boucla trebuie sa aiba piciorul sau alt segment al piciorului in contact cu capul (actiune predominanta a piciorului)
2. Toate dificultatile cu indoirea trunchiului inapoi trebuie sa aiba o actiune predominanta a trunchiului.
3. Toate dificultatile cu rotatie de 180° sau mai mult, fara cele 180° complete are valuare de 0,00 puncte.
4. Rotatia intreg corpului in timpul zborului este evaluat dupa ce piciorul/picioarele de impuls se desprind de sol si inainte ca piciorul/picioarele sa atinga solul.
5. Pentru sariturile cu rotatie in axul vertical al trunchiului, impulsul initial trebuie sa fie in directia inainte si rotatia in timpul zborului de minim 180°
6. Sariturile ce combina mai mult de o actiune principala (ex. biche in boucle) cu impuls de pe 2 picioare, trebuie executate in asa fel ca sa se faca vizibila imaginea unica a formei
bine compusa si fixata in timpul zborului si nu doua imagini, doua forme diferite in loc de una singura.
7. Sariturile ce combina mai mult de o actiune principala (ex. biche in boucle) cu impuls pe 1 picior, sunt evolutia a 2 forme realizate succesiv in timpul aceluiasi timp de zbor (« in
bascula »).
8. Repetarea aceleeasi forme, independent de prezenta/absenta unui tur de tot corpul,nu e valabila.. "Aceeasi forma" inseamna ca relatia trunchi-picior in timpul intregii evolutiei (faza
pregatitoare si forma atinsa) a sariturii repetate nu se schimba. (vezi 1.2. VALOAREA DIFICULTATILOR § 1.2.2.)
9. Executia unei dificultati cu o amplitudine mai mare nu schimba valoarea prevazuta pentru aceasta dificultate.

B 0,20

C 0,30

D 0,40

E 0,50

F 0,60

G 0,70

H 0,80

I 0,90

J 1,00 et plus/or more

2. Enjambées avec changement de jambes
6. Enjambée

• (passage jambe fléchie) •

7.

• avec ( ¼ de tour)

8. Enjambée
jambes
tendues

•

avec boucle

• avec flexion du tronc en
arrière

• avec ½ tour du tronc en
vol

• avec ½ tour + boucle

•

• (jambes tendues)

• avec boucle

• avec flexion du tronc en
arrière

9.

• avec ¼ de tour

• avec ½ tour du tronc en vol •

avec ½ tour + flexion du
tronc en arrière

•

½ tour + boucle

3. Sauts jetés en tournant
10.

11.

12.

•

• Jeté en tournant

•

• avec boucle (+ jambe)

• avec flexion du tronc en
arrière, avec jambe tendue
ou fléchie

• Jeté à biche

•

• à boucle

• avec flexion du tronc en
arrière, avec jambe tendue
ou fléchie

• avec changement des jambes • avec changement des jambes
•
tendues
tendues, mais la jambe d’élan passe
par le côté.
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A 0,10

20

B 0,20

C 0,30

D 0,40

E 0,50

F 0,60

G 0,70

H 0,80

I 0,90

J 1,00 et plus

4. Sauts de biche
13. Biche

• Biche

•

• Biche avec boucle

• avec flexion du tronc
en arrière

14.

• avec ½ tour de tout le
corps en vol ( plus de
180°)

•

• avec ½ tour de tout le
• avec ½ tour de tout le corps
corps en vol (plus de 180°)
en vol (plus de 180°) +
+ boucle
flexion en arrière.

5. Biche avec changement de jambes

15. Biche

• (passage jambe fléchie)

•

avec boucle

• avec flexion du tronc en
arrière

16.

• avec ½ tour du tronc
en vol

• avec ½ tour + boucle

•

17.Jambes tendues

• (jambes tendues)

• avec boucle

• avec flexion du tronc en
arrière

18.


avec ½ tour du tronc
en vol

avec ½ tour + flexion
du tronc en arrière

•

½ tour + boucle

•
½ tour + flexion du tronc
en arrière
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A 0,10

21

A 0,10

B 0,20

C 0,30

D 0,40

E 0,50

F 0,60

G 0,70

H 0,80

I 0,90

J 1,00 et plus

19.

Cosaque

Note. Le saut cosaque doit avoir
la jambe fléchie bien fermée
avec le pied au niveau du bassin
et la cuisse à l’horizontale au
minimum.

• avec tour de 180° (ou plus) • avec tour de 180° (ou
de tout le corps en vol
plus) de tout le corps
en vol et flexion du
tronc en avant

ou

20.

:::::::

• avec boucle (appel et

retour sur le même pied)

21 Cosaque

22.

• Avec une seule impulsion
initiale : saut cosaque avec
demi-tour qui se termine,
sans interruption et
perturbation de la rotation,
en un pivot « cosaque » de
360°

• avec une jambe
en haut avec
aide

• avec tour de 180° (ou plus)
de tout le corps en vol

23.

• avec boucle (appel et

retour sur le même pied)
avec aide

24.

•

• avec une jambe en haut
sans aide

• avec boucle (appel et
retour sur le même
pied) sans aide

• avec tour de 180° (ou plus)
de tout le corps en vol
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Code
Code
dede
pointage
pointage
Gymnastique
Gymnastique
rythmique
rythmique
2009
2009

6. Sauts cosaque

2223

B 0,20

C 0,30

D 0,40

E 0,50

F 0,60

G 0,70

H 0,80

I 0,90

J 1,00 et plus

7. Sauts à boucle
225. Une jambe

 Avec tour de tout le corps
en vol (180° ou plus)

26.

• avec tour de tout le
corps en vol (180°
ou plus) (appel d’un
ou 2 pieds)

 A boucle des 2
jambes
Appel d’un ou 2 pieds

8. Sauts ciseaux
27. Ciseaux en avant

Note. La caractéristique de base du saut ciseaux est
d’avoir toujours un changement des jambes – en
avant ou en arrière.

• Ciseaux en avant en
tournant ( 180° ou plus)
jambe plus haut que la
tête.

• Ciseaux en avant,
jambe arrivant plus
haut que la tête

28. Ciseaux avant, jambes
fléchies, pendant un demitour

29. Ciseaux en arrière

• Ciseaux en arrière avec
boucle

• Ciseaux en arrière avec
boucle pendant un demitour
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A 0,10

23

A 0,10

B 0,20

C 0,30

D 0,40

E 0,50

F 0,60

G 0,70

H 0,80

I 0,90

J 1,00 et plus

9. Sauts entrelacés
• Entrelacé

• avec grand écart

31.

Note. La caractéristique de base du saut entrelacé est
d’avoir un changement de jambes – la rotation (demi-tour
pendant le vol) se réalise sur l’axe longitudinal de la
jambe d’élan.

• avec boucle

32.

• avec boucle + grand
écart

• avec ciseaux en arrière
avec boucle

10. Sauts fouetté
33. Fouetté

34.

35.

36.

avec grand écart

• Fouetté

• ½ tour avec passage d’une jambe
sur l’autre fléchie

Avec boucle

• Fouetté à biche

• avec boucle

• ½ tour avec passage
d’une jambe sur l’autre
tendue

• avec flexion en arrière

• avec boucle + grand écart

• avec boucle des 2 jambes, appel
d’un pied

Note. La caractéristique de base du saut fouetté est de
n’avoir pas de changement de jambes – la rotation
(demi tour pendant le vol) se réalise sur l’axe
longitudinal de la jambe d’élan.
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30. Entrelacé

24

B 0,20

C 0,30

D 0,40

E 0,50

F 0,60

G 0,70

H 0,80

I 0,90

J 1,00 et plus

11. Sauts carpés (tronc fléchi sur les jambes)
37.

• avec jambes unies,
appel d’un pied

38.

• avec jambes écartées,
appel d’un pied

39.

• Carpé latéral

• avec appel des 2 pieds

• avec appel des 2 pieds

• avec tour de 180° (ou
plus) en vol

• Carpé, jambes en écart
latéral avec le tronc
flèchi en avant, avec
appel de 2 pieds

12. Sauts cambrés
40. Cambré

39. Cambré

• en tournant (180°)

• en tournant (360°)

13. Sauts cabriole
41. Cabriole

• en tournant (180°)

42. Saut vertical

• jambe fléchie, avec un •
tour en vol 360° (ou
plus)

• avec passage par le
grand écart

14. Sauts verticaux (jambes en différentes positions). Critère : seulement la rotation
jambe fléchie, avec
180° (ou plus) en vol

• avec tour de 180° (ou
plus) en vol + appel 2
pieds

Note. Les sauts carpés ont
toujours le tronc fléchi en
avant (sur les jambes ou
entre les jambes)
•
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A 0,10

25

B 0,20

C 0,30

D 0,40

E 0,50

F 0,60

G 0,70

14. Sauts verticaux (jambes en différentes positions). Critère : seulement la rotation
43. Jambe en avant

• avec 180° (ou plus) en
vol

• avec un tour en vol
360° (ou plus)

44. Jambe en arrière

• avec 180° (ou plus) en
vol

• avec un tour en vol
360° (ou plus)

45. Jambe latérale

• avec 180° (ou plus) en
vol

• avec un tour en vol
360° (ou plus)

• Saut vertical avec une
jambe à l’horizontale
avec ½ tour de tout le
corps ; sans arrêt, avec
½ tour du tronc, biche de
la jambe d’appel

46. Vertical et biche

15. Sauts groupés
47. Groupé avec 180° (ou •
plus) en vol

• Groupé avec un tour en
vol 360° (ou plus)

•

16. Sauts verticaux en tournant
48. En tournant

( 360°)

Plus de 360°

H 0,80
(suite)

I 0,90

J 1,00 et plus
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Code de pointage Gymnastique rythmique 2009

A 0,10
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B 0,20

C 0,30

D 0,40

E 0,50

F 0,60

G 0,70

H 0,80

I 0,90

J 1,00 et plus

17. Cas particulier : «butterfly»
49. “Butterfly”

•

sur le plan horizontal

• sur le plan oblique
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Code de pointage Gymnastique rythmique 2009

A 0,10
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4.

ECHILIBRE

4.1
4.1.1

GENERALITATI
Toate dificultatile de echilibru trebuie sa aiba urmatoarele característici de baza:
• sa fie executate pe varf sau pe un genunchi;
• sa fie mentinute suficient timp pentru a fi clar vizibile;
• sa aiba forma bine definita si fixa (fara miscari ale piciorului de baza sau piciorului
liber, in timpul dificultatii);
• sa fie coordínate cu o maiestrie de obiect.

4.1.2

Toate dificultatile executate pe toata talpa sau fara mentinere clara (neta) sau fara
coordonare cu maiestria unui obiect, un sunt considerate dificultati de echilibru.

4.1.3

Piciorul de sprijin intins sau semi-indoit un schimba valoarea dificultatii.

4.1.4

Maiestria obiectului trebuie sa fie luata in calcul din momentul in care pozitia de
echilibru este fixata pana in momentul in care pozitia incepe sa se schimbe.

4.1.5

In timpul dificultatii cu « tour lent », corpul nu poate face saltari in axul vertical (miscari sus
si jos de trunchi si de umeri). Aceasta tehnica incorecta anuleaza valoarea de « tour
lent», (plus greselile de executie).

4.1.6

Dificultatile de echilibru cu schimb de forma – miscarea piciorului liber si/sau axul
gimnastei – reprezinta o « categoríe » s i m i s c a r e a t r e b u i e s a f i e l e n t a s i
continua.

4.2

CRITERII PENTRU A DEFINI VALOAREA DIFICULTATILOR DE ECHILIBRU

4.2.1

Criterii pentru echilibrele urmatoare: Passé

Piciorul la horizontal

sau

sau

sau

ó

ó

Baza: 0,20 Grand écart

Baza : 0,10
sau

Baza : 0,20

+ 0,10

+ Piciorul ridicat inainte sau lateral, fara ajutor

+ 0,20
+ 0,10

+ Pentru fiecare «tour lent*» (180°) – valabil pentru toate echilibrele- (360°
maxim)
+ Indoirea trunchiului spre inapoi (passé)

+ 0,30

+ Indoirea trunchiului inapoi, piciorul in attitude

+ 0,10

+ Piciorul ridicat inapoi sau in bucle, cu ajutor

+ 0,50

+ Piciorul ridicat inapoi sau in bucle, fara ajutor

+ 0,10

+ Piciorul si trunchiul la orizontala inainte (« plansa faciala »)

+ 0,20

+ Trunchi la orizontala inainte sau lateral (« plansa faciala sau laterala») si
grand écart dorsal sau lateral cu ajuto

+ 0,40

+ Trunchi la orizontala inanote sau lateral (« plansa faciala sau laterala») si
grand écart dorsal sau lateral fara ajutor

+ 0,20

+ Piciorul si trunchiul la orizontala lateral (« plansa lateral»)

+ 0,30
+ 0,50

+ Trunchi la orizontala inapoi (« plansa dorsala») si piciorul la orizontala
inainte
+ Trunchi la orizontala inapoi (« plansa dorsala») si piciorul inainte sus

+ 0,10

+ Piciorul de sprijin indoit

+ 0,20

+ Piciorul de sprijin indoit, piciorul liber ridicat, fara ajutor

+ 0,20

Inafara de valoarea de plecare, pentru tercerea de la piciorul de sprijin intins
la indoit

28

4.2.2

Echilibre cu miscari ale piciorului liber
+ 0,40

In plus fata de valoarea de plecare, prin ronde in echilibru cu ajutor
(plecarea echilibrului cu ajutor)
In plus fata de valoarea de plecare, prin ronde in echilibru cu ajutor (plecarea
echilibrului fara ajutor)

+ 0,40

In plus fata de valoarea de plecare, miscarea continua libera a piciorului
pentru a trece prin diferite directii, fara schimbarea nivelului si fara
schimbarea formei segmentare a piciorului, fara ajutor

+ 0,40

In plus fata de valoarea de plecare, miscarea continua libera a piciorului
pentru a trece prin diferite directii, fara schimbarea nivelului cu
schimbarea formei segmentare a piciorului, fara ajutor

+ 0,50

In plus fata de valoarea de plecare, miscarea continua libera a piciorului
pentru a trece prin diferite directii, cu schimbarea nivelului si fara
schimbarea formei segmentare a piciorului, fara ajutor

+ 0,50

In plus fata de valoarea de plecare, miscarea continua libera a piciorului
pentru a trece prin diferite directii, cu schimbarea nivelului si
schimbarea formei segmentare a piciorului, fara ajutor

+ 0,50
0,50

In plus fata de valoarea de plecare, miscarea continua libera a piciorului
pentru a trece prin diferite directii, cu schimbarea nivelului si/sau
schimbarea formei segmentare a piciorului, fara ajutor, intotdeauna cu
schimbarea directiei gimnastei.
Echilibru fouetté, minim 3 ori, cu scbimbarea formei si/sau de nivel si/sau
de directie a gimnastei

4.2.3 Echilibre pe genunchi
+0,10

sau

Baza: 0,10

+ Pe genunchi, trunchiul la orizantala inainte, (« plansa faciala ») cu piciorul
la orizontala («arabesque sau attitude ») sau ridicat spre inapoi cu
ajutor
+ Pe genunchi, trunchiul la orizantala lateral, piciorul ridicat lateral, cu ajutor

+0,20
+ Pe genunchi, trunchiul la orizantala lateral, piciorul ridicat lateral, fara
+0,30 ajutor

+0,10

+ Pe genunchi, indoirea trunchiului la orizontala, sau mai mult, inapoi («
penché dorsal »), cu piciorul inainte ridicat
+ Pe genunchi, piciorul inainte ridicat sau lateral fara ajutor

+0,30

+ Pe genunchi, piciorul in bucle fara ajutor

+0,30

*Nota. ¡Atentie! « tour lent » un este o rotatie.
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4.3

LISTA DE DIFICULTATI DE ECHILIBRU (

)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Toate «tours lents» trebuie executate in urmatorul mod : nu mai mult de ¼ de rotatie pentru fiecare impulsare – o rotatie obtinuta printr-un singur impuls anuleaza valoarea tour-ui
lent.
« Tour lent » trebuie sa inceapa numai dupa fixarea pozitiei dificultatii.
Este interzis sa ai 2 sau 3 elemente de dificultate succesive cu «tour lent » ; maxim, este permis un element de dificultate cu « tour lent » la 3 dificultati.
Echilibrele si «tours lent» pe genunchi nu sunt recomandate de FIG.
Toate dificultatile boucle trebuie sa aiba varful sau alt segment al piciorului in contact cu capul..
Repetarea aceleeasi forme cu sau fara « tour lent » nu e valabila. (vezi 1.2. VALOAREA DIFICULTATILOR § 1.2.2.)
Executia unei dificultati cu o amplitudine mai mare nu schimba valoarea prevazuta pentru dificultate.

A 0,10

B 0,20

1.

En passé

• avec flexion du tronc
en arrière

2.

Flexion du tronc en avant

3.

Flexion du tronc en arrière

C 0,30

D 0,40

E 0,50

F 0,60

1. Equilibres en passé ou jambe plus basse que l’horizontale

G 0,70

H 0,80

I 0,90

J 1,00 et plus

DEUXIEME PARTIE – EXERCICES INDIVIDUELS

Code de pointage Gymnastique rythmique 2009

Nota:

30

B 0,20

C 0,30

D 0,40

E 0,50
F 0,60
2. Jambe d’appui tendue

G 0,70

H 0,80

I 0,90

J 1,00 et plus

2.1. Jambe libre en avant
4. A l’horizontale

• «tour lent» (180°)

• «tour lent» (360°)

• «tour lent» (180°)
avec aide

• «tour lent» (360°)
avec aide

5. Grand écart
• avec aide

6. Grand écart

• sans aide

• «tour lent»
(180°)sans aide

• «tour lent» (360°)
sans aide

2.2. Jambe libre latéralement
7. A l’horizontale

• «tour lent» (180°)

• «tour lent» (360°)
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Code de pointage Gymnastique rythmique 2009

A 0,10

31

B 0,20

C 0,30

D 0,40

E 0,50

F 0,60

G 0,70

H 0,80

I 0,90

J 1,00 et plus

2.2. Jambe libre latéralement (suite)
8. Grand écart

• Arabesque

11. Grand écart dorsal

12. Grand écart dorsal

• «tour lent» (180°)

• avec aide

• «tour lent» (360°)
avec aide

• «tour lent» (180°)
sans aide

• sans aide

9. Grand écart

10. Arabesque

• «tour lent» (180°)
avec aide

• Avec aide

• «tour lent» (360°)
sans aide

2.3. Jambe libre en arrière
• «tour lent» (360°)

• «tour lent» (180°)

•

• «tour lent» (360°)

•

• sans aide

• «tour lent» (180°)
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Code de pointage Gymnastique rythmique 2009

A 0,10

32

13. Attitude

B 0,20
• Attitude

C 0,30
•

14.

15. A boucle

16. A boucle

D 0,40
• «tour lent» (180°)

E 0,50

F 0,60

G 0,70

H 0,80

I 0,90

J 1,00 et plus

2.4. Jambe libre en arrière fléchie
• «tour lent» (360°)

• Avec flexion du
tronc en arrière

• Avec aide

2.3. Jambe libre en arrière
• «tour lent» (180°)

• «tour lent» (360°)

•

• sans aide

• «tour lent» (180°)

33
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Code de pointage Gymnastique rythmique 2009

A 0,10

17. Planche faciale

B 0,20

C 0,30

• planche faciale

18. Planche faciale avec jambe en haut avec aide

D 0,40

E 0,50

F 0,60

3. Tronc à l’horizontale (planches)
•
• «tour lent» (180°)

• planche faciale (grand-écart avec aide)

19. Planche faciale avec jambe en haut sans aide

G 0,70

H 0,80

J 1,00 et plus

• «tour lent» (360°)

• «tour lent» (180°)

• Planche faciale
avec grand écart

• «tour lent» (360°)

«tour lent» (180°)

20. Planche latérale

• planche latérale

• «tour lent»(180°)

• «tour lent» (360°)

21. Planche latérale avec jambe en haut sans aide

planche latérale ( grand écart avec aide)

• «tour lent»(180°)

• «tour lent» (360°)

• avec grand écart
sans aide

• «tour lent»(180°)

22. Planche latérale avec jambe en haut sans aide

I 0,90

•

• «tour lent» (360°)
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Code de pointage Gymnastique rythmique 2009

A 0,10

34

B 0,20

C 0,30

D 0,40

E 0,50

F 0,60

3. Tronc à l’horizontale (planches) (suite)
• Planche dorsale

23. Planche dorsale

G 0,70

H 0,80

24. A l’horizontale

• «Cosaque»
avant

• Flexion
progressive de la
jambe d’appui

• «tour lent» (180°)

• «tour lent» (360°)

25. Jambe en haut en avant

• Avec aide

• Flexion
progressive de la
jambe d’appui

• «tour lent» (180°)

• «tour lent» (360°)

• Sans aide

• Flexion
progressive de la
jambe d’appui

• Flexion
progressive de la
jambe d’appui

• «tour lent» (180°)

27. A l’horizontale

• «Cosaque»
latérale

J 1,00 et plus

• planche dorsale
jambe en haut

4. Jambe d’appui fléchie

26. Jambe en haut en avant

I 0,90

• «tour lent» (180°)

• «tour lent» (360°)

• «tour lent» (360°)
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Code de pointage Gymnastique rythmique 2009

A 0,10

35

B 0,20

C 0,30

D 0,40

E 0,50

F 0,60

G 0,70

H 0,80

I 0,90

J 1,00 et plus

4. Jambe d’appui fléchie (suite)
28. A l’horizontale

• «Cosaque» arrière • Flexion progressive • «tour lent» (180°)
de la jambe d’appui

• «tour lent» (360°)

29. Attitude

• attitude

• Flexion progressive • «tour lent» (180°)
de la jambe d’appui

• «tour lent» (360°)

30. Grand écart avec aide + ronde avec
aide

5. Equilibres avec mouvements de la jambe en suspension et/ou du tronc (voir critères)
• ronde avec aide

• ronde avec aide,
« tour lent » 180º

31. Grand écart avec aide + ronde avec
aide, « tour lent » 180 (pas rotation)

32. Grand écart sans aide + ronde avec
aide
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Code de pointage Gymnastique rythmique 2009

A 0,10

• ronde avec aide

36
33. Grand écart sans aide + ronde avec
aide, « tour lent » 180 (pas rotation)

• ronde avec aide,
« tour lent » 180º

B 0,20

C 0,30

D 0,40

E 0,50

F 0,60

5. Equilibres avec mouvements de la jambe en suspension et/ou du tronc (suite)(voir critères)
34. Exemple avec critère (+0,50): en plus de la valeur de départ
mouvement continu libre de la jambe avec changement de forme
du segment jambe, sans aide, et changement de la direction de la
gymnaste

5. Sur le genou
5.1. Jambe libre en avant
35. A l'horizontale
• Sans aide

36. Jambe en haut, en avant
• avec aide

37. Jambe en haut , en avant
• sans aide

38. Jambe en haut,en avant, et flexion du tronc à l’horizontale planche dorsale
ou plus en arrière

G 0,70

H 0,80

I 0,90

J 1,00 et plus

• mouvement continu
de la jambe en avant
à attitude avec flexion
du tronc en arrière,
avec ½ tour du tronc
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Code de pointage Gymnastique rythmique 2009

A 0,10

37

A 0,10

B 0,20

C 0,30

D 0,40

E 0,50

F 0,60

G 0,70

H 0,80

I 0,90

J 1,00 et plus

5.2. Jambe libre latéralement
•

40. Jambe en haut, latéralement
• avec aide

41. Jambe en haut , latéralement, avec tronc à l’horizontale latéralement
•
• avec aide

42. Jambe en haut ,latéralement
• sans aide

43. Jambe en haut ,latéralement, avec tronc à l’horizontale latéralement
• sans aide
•

5.3. Jambe libre en arrière
44. A l’horizontale, en arrière
• Arabesque

45. A l’horizontale, en arrière, avec tronc en avant
• planche faciale
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Code de pointage Gymnastique rythmique 2009

39. A l’horizontale, latéralement
• Sans aide
•

38

B 0,20

C 0,30

D 0,40

E 0,50

F 0,60

G 0,70

H 0,80

I 0,90

J 1,00 et plus

5.3. Jambe libre en arrière (suite)
46. Jambe en haut,en arrière
• avec aide

47 Jambe en haut, en arrière, avec tronc à l’horizontal en avant
• planche faciale,
avec aide

48. Jambe en attitude
• En attitude

49. Jambe en attitude, tronc à l’horizontale, en avant
•
• planche faciale

5.4. Jambe libre en attitude ou à boucle
50. A boucle
avec aide

51. A boucle

• sans aide

DEUXIEME PARTIE – EXERCICES INDIVIDUELS

Code de pointage Gymnastique rythmique 2009

A 0,10

39
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5.
5.1

PIRUETE
GENERALITATI

5.1.1 Toate dificultatile din pirueta trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici de baza :
•
•
•
•
5.1.2

Sa fie executate la demi-pointe (calcai bine ridicat);
Sa aiba forma bine definita si fixa in timpul rotatiei pana la sfarsit ;
Sa aiba o forma ampla
Sa fie coordonate cu o maiestrie de obiect

Piruetele executate pe toata talpa in totalitate sau in parte in timpul rotatiei sau fara
coordonare cu o maiestrie de obiect nu sunt valabile ca dificultati.

5.1.3 In cazul rotatiei incomplete, in raport cu ce se anunta pe fisa, pirueta este evaluata in
functie de numarul de rotatii realizate (acest criteriu este valabil si pentru piruetele
fouettes).
5.1.4

Amplitudinea formei si/sau gradul rotatiei dau nivelul dificultatii.

5.1.5

Piciorul de baza intins sau semi-indoit nu schimba valoarea dificultatii.

5.1.6

Pirueta poate sa se termine cu o inaltare a trunchiului sau a piciorului, ceea ce da mai
multa precizie la finalul dificultatii.

5.1.7

In seria de piruete egale (3 maxim), piruetele se executa una dupa alta, fara intrerupere,
si numai cu reluarea sprijinului.

5.1.8

Fiecare componenta a seriei este o dificultate – exceptie combinatia de fouettés egale ce
este evaluata ca o dificultate.

5.1.9

Piruetele cu schimbare de forma reprezinta o "categorie". Fiecare forma componenta a
piruetei trebuie sa aiba o rotatie de 360° minim. Totusi, pentru aceasta categorie de
piruete, este permis ca tercerea de la o forma la alta sa se produca inainte de terminarea
rotatiei de baza si/sau la incepurul rotatiei bazei urmatoare.

5.1.10

Trecerea de la o forma la alta, in timpul piruetelor cu schimbare de forma, trebuie sa se
execute fara reluarea sprijinuluisi cat mai direct posibil. Totusi tercerea de la o forma la
alta este libera.

5.1.11. Piruetele diferite sunt piruetele cu forma diferita, independent de numarul de rotatii,
incluzand pirueta fouetté.
Nota :
1. Rotatie incompleta inseamna ca gimnasta opreste rotatia sau sprijina calcaiul pe sol inainte de a
termina gradele prevazute pentru dificultate.
2. Forma nefixata bine inseamna ca forma nu se mentine imobil si se schimba usor = greseala de
executie. Arbitra trebuie sa controleze ca piciorul liber sa se ridice la inceputul rotatiei, coboara la finalul
rotatiei exact in acelasi plan si in aceeasi directi. Daca forma un se mentine deloc = greseala de
compozitie (de exemplu: o pirueta cu elan de picior) si dificultatea piede valoarea

5.2
CRITERII PENTRU A DEFINI VALOAREA DIFICULTATILOR DE PIRUETA
5.2.1. Criterii comune tuturor piruetelor :
+ 0,20 + pentru fiecare rotatie suplimentara
+ 0,10 + indoirea progresiva a piciorului de sprijin (vezi tabelul)
+ 0,30 + de la picior indoit la picior intins (vezi tabelul)
+ 0,50 + indoirea progresiva a piciorului de sprijin si reintoarcere (sau invers) (vezi
tabelul)

Code de pointage Gymnastique rythmique 01/01/2009
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5.2.2. Cu piciorul la orizontala sau inainte si lateral ridicat cu ajutor
Baza: 0,30

Baza: 0,20

Baza: 0,10

+ 0,10 + indoirea trunchiului inainte cu piciorul sub orizantala, sau la orizontala
inainte cu piciorul de sprijin indoit sau intins, cu ajutor
+ 0,20 + indoirea trunchiului inainte cu piciorul la orizontala inainte (fara ajutor)
+ 0,20 + indoirea trunchiului inapoi cu piciorul mai jos de orizontala
+ 0,30 + indoirea trunchiului inapoi cu piciorul la orizontala lateral
+ 0,20 + indoirea trunchiului inapoi cu piciorul in « attitude »
+ 0,30 + indoirea trunchiului inapoi cu piciorul in « arabesque » (capul trebuie
sa atinga piciorul)
+ 0,10 + piciorul de sprijin indoit cu celalalt picior ridicat (inainte cu sauf ara
ajutor, sau inapoi cu ajutor) sau cu piciorul in arabesque
+ 0,20 + piciorul ridicat in fata sau lateral fara ajutor
+ 0,40 + piciorul ridicat inapoi intins sau in bucle fara ajutor
+ 0,10 + trunchiul la orizontala cu piciorul ridicat cu ajutor
+ 0,30 + trunchiul la orizontala cu piciorul ridicat fara ajutor
+ 0,10 + trunchiul la orizontala lateral cu piciorul la orizontala
+ 0,20 + trunchiul la orizontala lateral cu « grand écart » cu ajutor
+ 0,40 + trunchiul la orizontala lateral cu « grand écart » fara ajutor

5.2.3. Piruete cu schimbarea formei
Ex. (

)H

Ex. (

)J

Ex. (

)N

Inafara de suma valorilor fiecarei forme de baza, pentru fiecare legare
(0,30+0,40+0,10) = 0,80
+ 0,20 Pentru fiecare rotatie suplimentara la rotatia necesara bazei
(0,30+0,40+0,10+0,20) = 1,00 (2 forme, 1 legare, 3 rotatii – una in plus de
la baza).
+ 0,20 (0,30+0,30+0,40+0,10+0,10+0,20) = 1,40 (3 forme, 2 legari, 4 rotatii – una
in plus de la baza).

+ 0,10

5.2.4. Piruete fouettés in passé

Baza : 0,10

+ 0,20 + pentru fiecare rotatie suplimentara fara reluarea sprijinului
+ 0,10 + cu piciorul intins la orizontala sau mai sus de orizontala (inainte, lateral,
arabesque sau in attitude)
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)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A

Toate dificultatile cu boucla trebuie sa fie cu varful sau cu alt segment al piciorului in contact cu capul.
Pentru piruetele in grand écart cu trunchiul la orizontala, trunchiul trebuie sa mentina clar pozitia orizontala toata rotatia. O toleranta de 20° este admisa.
Pirueta cosaque : impulsul cu ajutor de mana/maini la sol este valabil. Gradele de rotatie se numara din momentul in care mana/mainile abandoneaza solul. Pozitia este
valabila inclusiv daca daca gimnasta este “asezata”pe calciiul de sprijin – calcai bine ridicat de la sol.
Gimnasta poate termina pirueta pe genunchiul piciorului de sprijin dar aceasta trecere trebuie sa fie controlata si clara.
Pirueta cu indoire progresiva : trecerea de la forma piciorului de sprijin intins la indoit, trebuie sa fie lenta si clara progresiva.
O saritura cat de mica sau sprijinul calcaiului in timpul rotatiei, intrerupe dificultatea.
Piruetele cu piciorul inainte sau lateral, sunt piruete diferite.
Repetarea aceleeasi forme independent de numarul de rotatii nu e valabil. (vezi 1.2. VALOAREA DIFICULTATILOR § 1.2.2.).
Executarea unei dificultati cu amplitudine mai mare nu schimba valoarea prevazuta pentru fiecare dificultate.
0,10
B 0,20
C 0,30
D 0,40
E 0,50
F 0,60
G 0,70
H 0,80
I 0,90
J 1,00
et plus / or more
1. Passé ou jambe plus basse que l’horizontale avec flexion du tronc

1. En passé
360°

720°

1080°

1440°

2. Jambe libre plus basse que l’horizontale
360°

720°

1080°

1440°

3. Flexion du tronc en avant, jambe libre plus basse que l’horizontale
360°

4. Flexion du tronc en arrière, jambe libre plus basse que l’horizontale
360°

720°

1080°

720°

1080°

1800°
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Code de pointage Gymnastique rythmique 2009

5. 3 LISTA DE DIFICULTATI DIN PIRUETA (
NOTA:

42

B 0,20

C 0,30

D 0,40

E 0,50

F 0,60

G 0,70

H 0,80

I 0,90

J 1,00
et plus / or more

2. Jambe d’appui tendue ou fléchie
2.1. et 2.2.Jambe libre en avant ou latérale
5. A l’horizontale en avant ou latérale
360°

720°

• Sans arrêt, avec un mouvement unique,
souplesse avec rotation de l’axe vertical de
la gymnaste en grand écart dorsal et tronc

1080°

fléchi en avant.

6. Cosaque en avant ou latéral
360°

720°

1080°

« Cosaque », jambe en
avant, de 360° qui
termine avec équilibre,
jambe maintenue en

« Cosaque », jambe
en avant, de 720° qui
termine avec équilibre,
jambe maintenue en

haut

haut

7. Cosaque en avant avec flexion du tronc en avant
360°

8. De jambe d’appui tendue à jambe fléchie

360°

720°

1080°

720°

1080°
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A 0,10

43

B 0,20

C 0,30

D 0,40

E 0,50

F 0,60

G 0,70

H 0,80

I 0,90

J 1,00
et plus / or more

2.1. et 2.2.Jambe libre en avant ou latérale
6. Flexion progressive de la jambe d’appui (l’autre jambe en avant ou latérale)
9 De la jambe d’appui fléchie à la jambe d’appui tendue (l’autre jambe en avant ou latérale)
360°

10. Flexion progressive de la jambe d’appui et retour à la jambe d’appui tendue (l’autre jambe en avant ou latérale)

11. Grand écart en avant ou lateral avec aide
360°

720°

720°

1080°

Plus de 360°

720°

1080°

12. Jambe d’appui fléchie, l’autre jambe en haut avec aide (en avant ou latérale)
360°

720°

1080°

13. Flexion progressive de la jambe d’appui (l’autre jambe en avant ou latérale)
360°

720°

1080°

360°

720°

14. De la jambe d’appui fléchie à la jambe d’appui tendue (l’autre jambe en avant ou latérale)
1080°

DEUXIEME PARTIE - EXERCICES INDIVIDUELS

Code de pointage Gymnastique rythmique 2009

A 0,10

44

B 0,20

C 0,30

D 0,40

E 0,50

F 0,60

G 0,70

H 0,80

I 0,90

J 1,00
et plus

2.1. et 2.2. Jambe libre en avant ou latérale (suite)
15. Flexion progressive de la jambe d’appui et retour à la jambe d’appui tendue (l’autre jambe en avant ou latérale)
Plus de 360°

720°

108

16. Flexion du tronc en avant
•

• Sur la jambe à
• Sur la jambe à
l’horizontale, avec
l’horizontale, sans
aide (360°)
aide (360°)

17. Flexion du tronc en arrière , jambe à l’horizontale latéralement

18. Grand écart sans aide (en avant ou latéral)

360°

19. Jambe d’appui fléchie, l’autre jambe en haut sans aide ( en avant ou latérale)

360°

720°

720°

1080°

1080°

360°

720°

1080°

360°

720°

1080°

20. Flexion progressive de la jambe d’appui (l’autre jambe en avant ou latérale)
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Code de pointage Gymnastique rythmique 2009

A 0,10

45

B 0,20

C 0,30

D 0,40

E 0,50

F 0,60

G 0,70

H 0,80

I 0,90

J 1,00
et plus

2.1. et 2.2. Jambe libre en avant ou latérale (suite)
21. De la jambe d’appui fléchie à la jambe d’appui tendue
360°

720°

22. Flexion progressive de la jambe d’appui et retour à la jambe d’appui tendue
Plus de 360°

2.3. et 2.4. Jambe libre en arrière (arabesque et attitude)
23. A l’horizontale (arabesque ou attitude)
360°

24. Cosaque jambe en arrière

720°

360°

25. Flexion progressive de la jambe d’appui (l’autre jambe en arabesque ou attitude)
360°

26. De la jambe d’appui fléchie à la jambe d’appui tendue (l’autre jambe en arabesque ou attitude)

1080°

720°

1080°

720°

1080°

360°

720°
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A 0,10

46

B 0,20

C 0,30

D 0,40

E 0,50

F 0,60

G 0,70

H 0,80

I 0,90

J 1,00
et plus

2.3. et 2.4. Jambe libre en arrière (arabesque et attitude)
27. Flexion progressive de la jambe d’appui et retour à la jambe d’appui tendue (l’autre jambe en arabesque ou attitude)
Plus de 360°

720°

28. Flexion du tronc en arrière, jambe à l’horizontale en “arabesque”
360°

720°

29. Flexion du tronc en arrière, flexion progressive de la jambe d'appui, l'autre jambe en “arabesque”
360°

720°

720°

1080°

30. Flexion du tronc en arrière , jambe en “attitude” ”
360°
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Code de pointage Gymnastique rythmique 2009

A 0,10

47

B 0,20

C 0,30

D 0,40

E 0,50

F 0,60

G 0,70

H 0,80

I 0,90

J 1,00 et plus

2.3. et 2.4. Jambe libre en arrière (arabesque et attitude)
31. Grand écart en arrière avec aide ou à boucle avec aide
360°

720°

1080°

32. Jambe d’appui fléchie, l’autre en haut avec aide
360°

720°

1080°

360°

720°

1080°

360°

720°

33. Flexion progressive de la jambe d’appui

34. De la jambe d’appui fléchie à la jambe d’appui tendue

35. Flexion progressive de la jambe d’appui et retour à la jambe d’appui tendue
Plus de 360°

720°

36. Grand écart en arrière sans aide

48

360°

720°

360°

720°

37. A boucle sans aide

DEUXIEME PARTIE - EXERCICES INDIVIDUELS
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A 0,10

B 0,20

C 0,30

D 0,40

E 0,50

F 0,60

G 0,70

H 0,80

I 0,90

J 1,00
et plus

3. Tronc à l’horizontale
38. Planche faciale
360°

720°

1080°

39. Grand écart en arrière avec tronc à l’horizontale avec aide
360°

720°

1080°

360°

720°

720°

1080°

40. Grand écart en arrière avec tronc à l’horizontale
1080°

41. Planche latérale
360°

42. Grand écart latéral avec tronc à l’horizontale avec aide

360°

720°

1080°

360°

720°

43. Grand écart latéral avec tronc à l’horizontale sans aide
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Code de pointage Gymnastique rythmique 2009

A 0,10

49

44. Pivot (720°)
jambe à
l’horizontale

B 0,20

C 0,30

D 0,40
E 0,50
F 0,60
G 0,70
4. Pivots avec changement de forme: Voir paragraphe 8.2.4. EXEMPLES
• 720° de la position • 720° de la position
d’arabesque à grand d’attitude à grand écart
écart facial avec aide dorsal avec aide
pendant la rotation pendant la rotation

I 0,90

• 720° en grand écart
avant avec aide,
et ronde pendant
la rotation

J 1,00 et plus
• Pivot (720°) de
jambe avant à
jambe a boucle sans
aide.
Valeur : K : 1,10

•

45. Pivot (720°)
jambe à l’horizontale

46. Pivot (720°) en
grand écart

H 0,80

• De la jambe libre
latéralement à
l’horizontale à jambe
en arabesque, avec
flexion du tronc en
arrière pendant la
rotation (720°)
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A 0,10

50

B 0,20

C 0,30

D 0,40

E 0,50

F 0,60

G 0,70

H 0,80

I 0,90

J 1,00
et plus

4. Fouetté, jambe libre à l’horizontale ou plus haut en différentes positions
47. Fouetté (jambe libre en passé et à lhorizontale)
360°
720°
● Début avec jambe
● Double rotation
en passé ou à
sans reprise
l’horizontale
d’appui

1080°
●Triple rotation sans
reprises d’appui

48. Fouetté (jambe libre à l’horizontale ou plus haute) en avant, latéralement, arabesque, attitude, en haut.
360°
720°
● Double rotation
● Avec jambe
sans reprise
toujours à
d’appui
l’horizontale ou plus
haute pendant la
rotation

1080°
●Triple rotation sans
reprise d’appui

DEUXIEME PARTIE - EXERCICES INDIVIDUELS
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A 0,10

51
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6.

SUPLETE SI VAL

6.1.

GENERALITATI

6.1.1.

Toate dificultatile de suplete si val trebuie sa aiba urmatoarele característici de baza:
• sa fie executate cu sprijin pe unul sau ambele picioare (pe toata talpa) sau pe alta
parte a corpului
• sa aiba forma bine definita si miscare ampla
• sa fie coordote cu o maestrie de obiect
Nota: Toate dificultatile de suplete, cu sprijin pe un picior, executate pe varf, nu schimba
nici nivelul dificultatii nici grupa corporala din care face parte (dificultatea de suplete
ramane tot timpul ca dificultate de « suplete » independent de tehnica de executie).

6.1.2.

Dificultatile executate cu o amplitudine insuficienta, sau forma nedefinita, nu sunt
valabile ca dificultate.

6.1.3.

In casul rotatiei incomplete, in raport cu ceea ce se anunta pe fisa, dificultatea
este evaluata in functie de numarul de rotatii realizate.

6.1.4.

Dificultatile de suplete realizate fara coordonare cu o maestrie de obiect un sunt valabile
ca dificultati.

6.1.5.

In dificultatile cu miscarea piciorului activ si/sau al axului corporal al gimnastei, miscarea
trebuie sa fie lenta si continua si in maxima amplitudine.

6.1.6.

Piciorul de sprijin intins sau in flexie un schimba valoarea dificultatii

6.2.

CRITERII PENTRU DEFINIREA VALORII DIFICULTATILOR DE SUPLETE SI VAL

6.2.1.

In exercitiu este autorizat adaugarea la o dificultatea a unui « tour lent » de 180° sau mai
mult (valoare +0,20
) sau val total (valoare +0,10 ) cu conditia ca valul sa se termine
in pozitia de sosire corespunzatoare fara intrerupere.

6.2.2.

Criterii generale pentru dificultati:
+ 0,10

+ 0,20

+ 0,20

+ 0,30

6.2.3.

+ Plecare de la sol

+ Plecare din picioare, cu rotatie in jurul axului orizontal (rasturnarea corpului) in
toate directiile cu conditia ca rotatia sa se termine in pozitia corespunzatoare fara
intrerupere
+ Plecare din picioare, cu rotatie (minim 360°) in jurul axului vertical al corpului
cu piciorul liber in diferite pozitii (nu mai sus de orizontala).
Aceasta rotatie trebuie sa reprezinte impulsul necesar si sa fie direct legata de
dificultatile prevazute cu rotatie in axul vertical al corpului.
+ Plecare de la sol, cu rotatie in jurul axului orizontal in toate directiile cu
conditia ca rotatia sa se termine in pozitia de sosire corespunzatoare fara
intrerupere

Sprijin pe un picior: trecere dintr-o forma in alta cu rotatie, “ronde” sau trecere libera la
alegere

Código de Puntuación Gimnasia Rítmica 01/01/2009
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Piciorul la orizontala + rotatia axului trunchiului Baza = 0,10
+ 0.10 + “ronde”
+ indoirea trunchiului peste picior cu jumatate de intoarcere sau ¼ de intoarcere al
+ 0,20
axului vertical
+ “ ronde” + indoirea trunchiului peste picior inainte sau lateral la sfarsitul
+ 0,20
miscarii
+ 0,30 + “ronde” + indoirea trunchiului peste picior inapoi la sfarsitul miscarii
+ 0,50 + “ronde” + indoirea trunchiului peste picior in timpul “ronde”-ului

“Grand écart » inailte cu ajutor + rotatia axului trunchiului Baza = 0,20
+ 0,10 + Piciorul ridicat cu ajutor + “ronde”
+ 0,30 + Piciorul ridicat cu ajutor + rotatia axului trunchiului
+ 0,40 + Piciorul ridicat fara ajutor + “ronde”
+ trecere din « grand écart » in alt « grand écart » (sau bucla), in miscare cu
+ 0,30
modalitate si nivel diferit al piciorului fara rotatia trunchiului (« timp “fouetté” »)
+ trecere din « grand écart » in alt « grand écart » (sau bucla), in miscare cu
+ 0,40
modalitate si nivel diferit al piciorului + rotatia trunchiului (« timp “fouetté” »)
+ trecere din « grand écart » in alta pozitie a piciorului la orizontala, in miscare cu
+ 0,20 modalitate si nivel diferit al piciorului cu sau fara rotatia trunchiului
(sau invers) («tiempo “fouetté” »)
+ pentru fiecare impuls suplimentar (de « tiempo fouetté ») (dificultatea poate avea
+ 0,10
maxim 4 impulsuri in total)

6.2.4

Sprijin pe un picior: atingerea unei pozitii fixe cu rotatie cu tehnici diferite
(fiecare modalitate de rotatie poate fi utilizata Maxim de 2 ori in fiecare exercitiu)

“Grand écart” in diferite pozitii sau in bucla si trunchiul in diferite pozitii
Pozitii de sosire:

=0,00;

ó

=0,10;

=0,20 nu sunt dificultati

ó

+ 0,10 + Plecare de la sol. Sosire: trunchiul la orizantala inainte sau lateral.
+ Plecare din picioare, cu rotatie in jurul axului horizontal in toate directiile cu
conditia ca rotatia sa se termine in pozitia corespunzatoare fara intrerupere.
+ 0,20 Sosire: trunchi la orizontal inainte sau lateral; “penché”; “grand écart” inapoi;
bucla.

+ Plecare din picioare, cu rotatie in jurul axului horizontal in toate directiile cu
conditia ca rotatia sa se termine in pozitia corespunzatoare fara intrerupere.
+ 0,30 Sosire: trunchi la orizontal inainte sau lateral; “panché”; “grand écart” inapoi;
bucla

“Grand écart”inainte si extensia trunchiului inapoiBaza=0,30
+ 0,10 + Plecare de la sol
+ 0,20 + Plecare din picioare, cu rotatie
+ 0,30 + Plecare de la sol, cu rotatie

“Grand écart” inapoi cu rotatie Baza = 0,40
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+ Rotatie in “penché” + 0,20 pentru fiecare rotatie suplimentara

+ 0,20
+ 0,10

+ Plecare de la sol : “grand écart“ facial + extensia trunchiului inapoi + ½ rotatie

+ 0,20

+ Plecare din picioare, cu rotatie : “grand écart“ facial + extensia trunchiului inapoi + ½
rotatie

+ 0,30

+ Plecare de la sol, cu rotatie : “grand écart“ facial + extensia trunchiului inapoi + ½
rotatie

+ 0,20

+ Plecare din picioare: “grand écart“ facial + extensia trunchiului inapoi + rotatie

+ 0,30

+ Plecare de la sol: “grand écart“ facial + extensia trunchiului inapoi + rotatie

+ 0,20

6.2.5

+ 0,20 Pentru fiecare rotatie suplimentara

Sprijin pe un picior: miscare in bascula sau rotatie

“Grand écart“ dorsal, cu extensie inapoi, sosire pe celalalt picior (sau invers) sau cu pozitia

intermediara cu extensie sub orizontala Baza = 0,50

ó

+ 0,20 + jumatate de rotatie in pozitia inversa
+0,20

+ “grand écart“ dorsal cu ajutor, cu extensie inapoi, sosire pe celalat piciorsi
intoarcere

“Tour plongé“ inainte, lateral sau inapoi cu circumductia piciorului, fara indoire completa

de trunchi Baza= 0, 10

ó

ó

+ 0,20 + “Tour plongé“ inapoi cu indoirea trunchiului
+ 0,10 + “Tour plongé“ napoi, trunchiul maxim la orizontala
+ 0,20 + Pentru fiecare “tour plongé“ suplimentar succesiv
+ 0,10

6.2.6

+ Pentru fiecare circumductie suplimentara a piciorului in « tours plongés » inapoi
Fara indoirea completa a trunchiului (maxim 3 circumductii)

La sol, pe genunchi extensia trinchiului inapoi + “grand écart“facial sau pozitie de fandare
+ extensie te trunchi inapoi pe piciorul intins : Baza = 0,20
+ 0,20
+ 0,10
+ 0,30
+ 0,40

ó

“Grand écart“ dorsal cu sau fara ajutor, extensie inapoi, finalizata pe genunchi,
“grand écart“ facial cu extensie inapoi
Rostogolire inapoi (sau alta forma de rotatie) + Extensie inapoi in sprijin pe
abdomen
Rostogolire inapoi (sau alta forma de rotatie) + Extensie inapoi in sprijin pe piept,
picioarele sus, cu ajutor
Rostogolire inapoi (sau alta forma de rotatie) + Extensie inapoi in sprijin pe piept,
picioarele sus, fara ajutor

+ 0,50 + Bascula intre sprijin pe abdomen si pe piept
+ 0,20 + ½ intoarcere pe piept cu trecerea picioarelor sus
+ 0,10 + Pentru fiecare ½ intorcere suplimentara
+ 0,20 + Pe antebrate cu miscare picioarelor si manuirea obiectelor
+ 0,30 + Pe antebrate + finalizare inainte pe genunchi cu extensie inapoi
Código de Puntuación Gimnasia Rítmica 01/01/2009
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+ 0,40

+ Pe antebrate + finalizare cu rotatie (Ex. Rostogolire inapoi) si cu miscarea
picioarelor

+ 0,20 + “Grand écart” facial cu rostogolire laterala
+ 0,40 + “Grand écart” dorsal cu rostogolire laterala

Nota: pentru dificultatile din § 6.2.6 criteriile generale nu corespund.
6. 2.7

Val total in pozitia din picioare, in toate directiile Baza = 0,10
+ 0,10
+ 0,40

+ Val total cu coborare la sol
+ Val total de la sol cu ridicare, cu sau fara extensie inapoi

+ 0,10

+ Val in spirala pe 2 picioare ; + 0,20 pentru fincare spirala in plus .

+ 0,30

+ Tonneau (360°) – val in spirala pe un picior

+ 0,20

+ Pentru fiecare intorcere de 360° in spirala in plus

Nota :
Dificultatile prevazute cu trunchiul la orizontala trebuie sa pastreze acest nivel foarte
strict, pentru ca daca trunchiul este mai sus de orizontala dificultatea apartine
categoriei vertical;; daca trunchiul este mai jos, dificultatea apartine categoriei
« penché ». Se accepta o toleranta de 20° fata pozitia corecta.
Nota:
Toate dificultatile de suplete trebuie sa aiba un carácter dinamic. Pentru a evita
pozitiile statice, se da posibilitatea coordonarii dificultatilor de suplete din 6.2.4 si
6.2.6 cu orice forma de rasturnare, rotatie sau pozitie de plecare particulara.
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6.3. LISTA DE DIFICULTATI DE SUPLETE SI VAL

Nota :
1.
2.
3.
4.

6.
7.

A 0,10

B 0,20

C 0,30

D 0,40

E 0,50

F 0,60

G 0,70

H 0,80

1. En appui sur un pied avec rotation du tronc ou avec mouvement de la jambe en suspension avec ou sans mouvement du tronc
1 Jambe à l’horizontale en avant ou en arrière, avec rotation du tronc

2 De jambe avant à l’horizontale à jambe en arrière (ou vice-versa) (ronde) avec mouvement de la jambe sur le plan horizontale

1.1. Avec flexion du tronc : Exemples
3. Jambe en avant avec 1/4 de rotation du corps, passage de tronc fléchie sur la jambe avant à la position de flexion sur la jambe latéralement

4. Ronde et flexion du tronc en avant

5. Ronde et flexion du tronc en arrière

56

I 0,90

J 1,00

DEUXIEME PARTIE – EXERCICES INDIVIDUELS

5.

Toate elementele cu ampla extensie de trunchi inapoi, mentinute, nu sunt incurajate de FIG.
Toate dificultatile cu bucla trebuie sa aiba varful sau oricare alta parte a piciorului in contact cu capul.
« Ronde » inseamna trecerea in 2 pozitii opuse ale piciorului (din grand écart facial in grand écart dorsal sau invers).
Cand este scris « cu miscare, cu modalitate si cu nivel diferit» inseamna ca piciorul poate sa treaca pe sub sau prin orizontala sau peste, pastrand forma (de ex.
intins) sau cu schimb de forma (de ex. in passé).
Repetarea aceeasi forme (relatia trunchi-picior) independent de prezenta/absenta rotatiei si de numarul/modalitatea sa, nu este valabil. (vezi 1.2. VALOAREA
DIFICULTATILOR § 1.2.2.).
Fiecare modalitate de rasturnare (vezi lista cu Elementele pre-acrobatice § 3.4.1.) sau rotatie a corpului pot fi utilizate de maxim 2 ori in fiecare exercitiu. In caz
contrar arbitra D1 trebuie sa anuleze toate dificultatile ce urmeaza cu modalitatea utilizata de 2 ori.
Executia unei dificultati cu amplitudine mai mare decat normal nu schimba valoarea prevazuta pentru dificultate

A 0,10
B 0,20
C 0,30
D 0,40
6. Ronde avec flexion du tronc sur la jambe en mouvement (ronde du tronc)

E 0,50

F 0,60

G 0,70

8. Avec passage d’un grand écart à l’autre avec mouvement libre (de forme et niveau) (exemples)
Sans rotation du
tronc

Avec rotation
(« temps fouetté »)

9. Avec passage d’un grand écart à l’autre avec mouvement libre (de forme et niveau), avec un élan supplémentaire (exemples)
Sans rotation avec un Avec rotation avec un
élan supplémentaire élan supplémentaire
(« temps fouetté »)
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10. Avec passage d’une forme à une autre forme de niveau différente avec mouvement libre (de forme et niveau) (temps fouetté) (exemples)
Sans ou avec rotation
Avec un élan
du tronc (« temps
supplémentaire
fouetté »)

I 0,90

J 1,00

DEUXIEME PARTIE – EXERCICES INDIVIDUELS

1.2. Grand écart et rotation du tronc ou ronde de la jambe ou jambe en mouvement libre
7. En avant ou en arrière avec ou sans aide :
Rotation du tronc
Ronde avec aide
Avec rotation du
Ronde sans aide
avec aide
tronc sans aide

H 0,80

B 0,20

C 0,30
D 0,40
E 0,50
F 0,60
G 0,70
H 0,80
2.. Appui sur un pied : atteindre une position fixée avec rotation ou rotation avec techniques différentes

I 0,90

J 1,00

2.1. Grand écart en différentes position et tronc à l’horizontale en différentes positions, penché, grand écart dorsal ou à boucle

11. Tronc à horizontale en avant
Départ au sol
Avec rotation

12. Tronc à l’horizontale latéralement
Départ au sol

Rotation avec départ
au sol

Avec rotation

Rotation avec départ
au sol

Avec rotation

Rotation avec départ
au sol

13. Penché

14. Grand écart en arrière
Avec rotation

Rotation avec départ
au sol

Avec rotation

Rotation avec départ
au sol

15. A boucle
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16.

B 0,20

C 0,30

Départ de bout

D 0,40

E 0,50

F 0,60

G 0,70

18

19.

I 0,90

J 1,00

2.2. Grand écart facial et flexion du tronc en arrière
Départ au sol
Avec rotation
Rotation avec départ
au sol

2.3. Grand écart dorsal avec rotation sur l’axe vertical
17.

H 0,80

Départ en penché,
demi-rotation

Rotation en penché

2.4. Grand écart facial avec flexion du tronc en arrière et retour pendant la rotation.
Départ de bout +
Départ au sol + demi
Départ de bout +
Départ au sol +
demi rotation sans ou rotation sans ou avec rotation sans ou avec rotation sans ou avec
avec aide
aide
aide
aide

Départ debout + avec Rotation avec départ
rotation + ½ rotation au sol sans ou avec
sans ou avec aide
aide
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B 0,20

C 0,30

D 0,40

E 0,50

F 0,60

G 0,70

H 0,80

I 0,90

J 1,00

3. Appui sur un pied : mouvement à bascule ou rotation ou rotation sur l’axe horizontale

20. Appui sur un
pied

3.1. Grand écart dorsal avec aide, avec flexion en arrière, arriver sur l’autre pied (ou vice-versa) ou avec position intermédiaire avec flexion au-dessous de l’horizontale
De grand écart dorsal à grand écart facial
avec flexion du tronc (sans retour dans la
position initiale) u vice-versa
avec retour

21.

Avec demi rotation
dans la position
renversée

3.2. Tour plongé en appui sur un pied : 1, 2, 3, etc. successifs (sans changement d’appui avec les mains ou le pied)
22. En avant

Un

23. Latéralement
Un

2 successifs

3 successifs

2 successifs

3 successifs

Un

2 successifs

24. En arrière avec flexion du tronc
3 successifs
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A 0,10

60

C 0,30

D 0,40

E 0,50

F 0,60

2 successifs

G 0,70

H 0,80

I 0,90

J 1,00

3 successifs

26. « Tour plongé » en arrière avec circumduction de la jambe dans différentes directions, sans flexion complète du tronc
Un
2 successifs
3 successifs

4. Au sol
4.1. Au sol, à genoux, sur le pied avec jambe fléchie, sur le ventre, sur la poitrine ou sur les avant-bras ou position de « fente » + flexion du tronc en arrière sur la jambe étendue
Départ sur un genou et
27. A genoux
A genoux, de flexion
grand écart avec ou sans
en arrière à grand
aide, plus 27B
écart avant restant
en flexion

4.2 . Au sol, à genoux, sur le pied avec jambe fléchie, sur le ventre, sur la poitrine ou sur les avant-bras(suite)
28. Sur un pied
De position de
« fente » à « fente »
avec flexion en
arrière
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A 0,10
B 0,20
25. En arrière avec tronc à l’horizontale
Un
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B 0,20

C 0,30
Rotation, couchée
sur le ventre, avec
flexion du tronc en
arrière

D 0,40

E 0,50
F 0,60
G 0,70
De appui sur la
Rotation, couchée
Rotation, couchée
ventre et flexion du
sur la poitrine,
sur la poitrine,
jambes en haut avec jambes en haut sans tronc en arrière a
appui sur la poitrine,
aide
aide
jambe en haut sans
aide

30. Sur le ventre

Avec impulsion des Avec impulsion des
mains, rotation
mains, rotation (180°)
(360°) sur le ventre,
sur la poitrine,
et jambes en haut
jambes en haut.

31. Appui sur les
avant-bras

Avec mouvement des Arrivant en avant sur
les genoux avec
jambe sur le plan
flexion en arrière
horizontal ou vertical

32. Au sol

Grand écart facial
avec roulade latérale
(360°)

Arrivant par un
rotation ou roulade
en arrière et avec
mouvement des
jambes

Grand écart dorsal
avec roulade latérale
(360°)

H 0,80

I 0,90

J 1,00
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62

B 0,20

C 0,30

D 0,40

E 0,50

F 0,60

G 0,70

H 0,80

I 0,90

J 1,00

5. Ondes
33. Onde totale debout ou avec passage sur la pointe des pieds allant au sol :
Onde totale dans la

Allant au sol
position debout, dans
toutes les directions

34. Tonneau sur les 2 pieds, onde totale en spirale
(360°)

du sol à debout,
avec ou sans flexion
du tronc en arrière

(720°)

(1080°)

(360°)

(720°)

35. Tonneau sur un pied, onde totale en spirale
(1080°)

........
Nota corespunzatoare pentru dif. Nr. 31D si F: Picioarele sau corpul « tour lent » trebuie sa fie in miscare. Totusi amplitudinea miscarii picioarelor este
determinata de tipul de manuire al obiectului (ex: in cazul obiectului in echilibru instabil pe picioare, picioarele sunt imobile)
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2.

DIFICULTATE CU OBIECT (D2)

2.1

GENERALITATI

2.1.1

Fiecare exerciţiu individual poate să aibă, pentru o valoare de 10,00 puncte maxim, un
număr nelimitat de elemente de măiestria cu obiect: cu sau fără lansare, cu risc şi
originalitaţi.

2.1.2

Elementele cu măiestrie, pentru a fi valabile, trebuie să fie realizate fără greşeli tehnice de
obiect. Într-o combinaţie de mai multe criterii de măiestrie, arbitra anulează toată
combinaţia dacă elementul cu obiectul este executat de formă incorectă. Din contră
omiterea unui criteriu de măiestrie declarat, nu anulează celelalte criterii realizate.

2.1.3

Principiul ce trebuie respectat este de a nu suprapune unele măiestrii sau unele criterii.
Adică valoarea unei măiestrii sau a unui criteriu nu poate fi atribuit de doua ori.

2.1.4

Fiecare element de măiestrie este valabil o singară dată; o eventuală repetare identică
(acelaşi lucru cu corpul şi cu obiectul) nu e valabilă. Excepţie: succesiunea de 2 sau 3 paşi
egali prin coardă/cerc cu sărituri sau săltări.

2.1.5

Fiecare gimnastă trebuie să prezinte înainte şi în scris pe fişa oficială, succesiunea
elemntelor de măiestrie cu obiectul (D2) în coloana din stanga, utilizând simbolurile
corespunzătoare.

2.1.6

Dacă în fişă suma valorii de Dificultate cu obiectul, sau valoarea elementului de măiestrie,
este incorectă: 0,30 penalizare (arbitra D2).

2.1.7

Grupele tehnice şi definiţiile, normele sau valorile elementelor de măiestrie sunt declarate
in continuare in paragrafele:
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.2

Grupe Tehnice
Maiestria fara lansare
Maiestria cu lansare
Risc
Originalitati cu obiectul

GRUPE TEHNICE

COARDA
Coarda deschisa, tinuta cu 2 maini, coarda rotand inainte, inapoi sau lateral,
sarituri prin coarda
Coarda deschisa, tinuta cu 2 maini, coarda rotand inainte, inapoi sau lateral,
saltari prin coarda
Lansari si recuperari

↓

• coarda deschisa tinuta de capat
• coarda deschisa tinuta de centru
Desprindere de un capat
Rotarea corzii
• coarda pliata tinuta de capete sau de centru
• coarda deschisa tinuta de centru
• coarda deschisa tinuta de un capat
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Manuire:
•
•
•
•
•

balansari
circumductii
miscari in opt
val
spirale

Note.
1.

Coarda poate fi tinuta deschisa, pliata in 2, in 3 si in 4 (cu ambele mainile sau cu o mana), totusi
tehnica principala este cu coarda deschisa, tinuta cu 2 maini de capete in timpul sariturilor si saltarilor.

2.

De asemenea este posibila executarea miscarilor de infasurare, spirale, ricosari si moristi. Aceste
miscari, ca si lucrul cu coarda pliata sau innodata, un sunt tipice acestui obiect, de aceea nu trebuie sa
fie predominante in compozitie.

3. Sariturile si saltarile prin coarda trebuie sa fie executate in toate directiile: inainte, inapoi, cu rotatie.

CERC
Trecere prin cerc
Elemente peste cerc
Rulari:
• pe corp
• pe sol
Rotatii:
• in jurul mainii sau altei parti corporale
• in jurul axului cercului: tinut in sprijin pe sol sau pe o parte a corpului sau in suspensie

Lansari si recuperari:

↓

• cu rotatii ale cercului
• in plan oblic
Manuire:
• balansari
• circumductii
• miscari in opt
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MINGE
Lansari si recuperari:

↓

Ricosari:
Rulari libere :
• pe corp
• pe sol
Manuire:
• impulsuri
• balansari
• circumductii
• miscari in opt
• inversiuni cu sau fara miscari circulare de brat (cu mingea in echilibru pe o mana sau pe
alta parte a corpului)
• rotatii ale mainii in jurul mingii
• mici rulari
• rulari acompaniate
Note.
• Lucrul cu doua maini tinand mingea nu este tipic, de aceea nu poate fi predominant in compozitie.
• Toate grupele tehnice cu mingea sprijinita pe mana sunt corecte numai daca degetele se unesc in forma
naturala. Mingea tinuta in “gheara” este considerata statica.
•

Mingea tinuta pe mana, fara miscare autonoma a bratului, este considerata statica, de aceea se
permite numai in timpul unei miscari corporale.

• Prinderea mingii se face, normal, cu o mana. Prinderea cu 2 maini diminueaza valoarea
elementului de maiestrie cu o zecime (-0,10), exceptie cazul prinderii in afara campului visual.

MACIUCI
Mici cercuri
Moristi
Lansari – cu sau fara rotare/rotari ale maciucilor in timpul zborului (una sau doua), lansari
asimetrice si recuperari
↓
Miscari asimetrice
Batai
Manuire
:
• impulsuri, balansari, circumductii ale bratelor
• impulsuri, balansari, circumductii ale aparatului
• miscari in opt
• rotari libere ale maciucilor
• rulari ale maciucilor
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Note
1. Caracteristica tipica a maciucilor este lucrul tehnic cu maciucile impreuna. Acest lucru trebuie sa fie
predominant in compozitie.
2. Manuirea maciucilor se face tinandu-le de cap, de aceea nici o alta maniera de tinere a maciucilor (de
corp sau de gat) nu poate fi predominanta.
3. Miscarile asimetrice ale maciucilor trebuie sa fie diferite prin forma sau amplitudine si planuri de lucru sau
directii. Mici intoarceri cu decalaj sau executate in directii diferite, nu sunt miscari asimetrice pentru ca au
aceeasi forma si aceeasi amplitudine.
4. Lansarile asimetrice pot fi efectuate cu una sau cu doua maini in acelasi timp. Miscarile celor doua
maciuci in timpul zborului trebuie sa fie diferite in forma, in aplitudine (o lansare mai inalta decat cealalta),
in plan sau directie.
5. Miscarile de rulare, rotare, ricosari si alunecari, nu trebuie sa fie predominante in compozitie.

PANGLICA
Serpuiri (4-5 bucle)
Serpuiri pe sol

(desenate pe suprafata solului)

Spirale (4-5 bucle)
Spirale pe sol

(desenate pe suprafata solului)

Manuire:
• Impulsuri
• balansari
• circumductii
• miscari in opt
• miscari in opt pe sol
(desenate pe suprafata solului )
• rotatii ale batului in jurul mainii
• rulari ale batului pe o parte a corpului
Lansari bumerang
Desprinderi
Lansari

↓

Trecere prin sau peste desenul panglicii cu tot corpul sau cu o parte
Nota: Deasemeni este posibila executia elementelor ricosari, infasurari sau desfasurari de
obiect. Totusi, ca la toate elementele nespecifice ale tehnicii de manuire, aceste elemente nu
pot predomina in compozitie.
Nota valabila pentru toate obiectele: In cazul coordonarii corp-obiect sau a utilizarii obiectului
intr-o forma particulara interesanta, neprevazute in tabelele urmatoare, trebuie prezentate asa cum
este prevazut la originalitati.
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2.3

MAIESTRIA FARA LANSARE

2.3.1

Descrierea

BAZELOR

COARDA
Trecere prin coarda rotata spre inainte cu saritura
Trecere prin coarda rotata spre inainte cu saltari
Desprindere (cu recuperare) fara rotarea nodului
Rotare : coarda deschisa si intinsa tinuta de centru
Rotare : coarda deschisa si intinsa tinuta de un capat
- Miscari in opt si val combinate cu: :
- Spirale combinate cu:
(3 rotatii, sau mai multe, cu nodul corzii)
- Transmisia obiectului:
• pe sub picior/picioare in timpul unei sarituri(
)

• fara maini (
•

)

In afara campului visual (

)

- Echilibru instabil al obiectului combinat cu:
Nota valabila pentru toate obiectele:
In spatiul manuire
s-au indicat diferite criterii aplicabile fiecarui tip de manuire in particular,
pentru ca depinzand de tipul de manuire, numai anumite criterii pot fi combinate.
CERC
Rulare lunga pe corp (2 segmente minim ) cu impuls din mana
(in ce priveste rularile cu bratele departate, lungimea rularii trebuie
realizata trecand pe ambele brate)
Rulare pe sol: drept, inainte sau inapoi
Rotare in jurul mainii
Rotare in jurul axului intre degete sau pe sol –o rotatie sau mai multe
(

)

Trecere prin cerc( cu sau fara saritura sau saltare)
Trecere peste cerc parcial/complet (cu mana sau cu cercul care ruleaza pe sol)
- Miscari in opt: cu rasucirea cercului cu miscare circulara de brat si ampla miscare
de trunchi
- Transmisie:
• pe sub picior/picioare in timpul unei sarituri(
• fara maini
•

(

)

)

In afara campuli visual (

)

- Echilibru instabil al obiectului combinat cu : :
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MINGE
Ricosari
Rulare lunga pe corp (2 segmente minim ) cu impuls din mana
(in ce priveste rularile cu bratele departate, lungimea rularii trebuie realizata
trecand pe ambele brate)
- Miscari in opt cu rasturnarea mingii cu miscare circulara a bratului si ampla
miscare de trunchi combinata cu:
- Serie de mici rulari pe corp sau pe sol combinate cu:
- Rotarea mainii in jurul mingii
- Serie de rulari insotite combinate cu:
- Rasturnari cu sau fara miscari circulare de brat(cu mingea in echilibru pe o
mana sau pe alta parte a corpului)
- Transmisie:
• pe sub picior/picioare in timpul unei sarituri (
)
• fara maini(

)

- Echilibru instabil al obiectului combinat cu:

MACIUCI
O morisca este compusa, minim, din 4 cercuri ale maciucilor cu decalaj , cu
incheieturile incrucisate si descrucisate
Miscarile asimetrice ale celor doua obiecte trebuie sa fie diferite in forma sau
amplitudine si in planurile de lucru si directii
Serie de mici sau medii cercuri din 2 maciuci in acelasi plan si directie
- Miscari on opt combinate cu:

- Rulari pe corp sau pe sol (prinderea maciucilor rulate pe sol trebuie sa se
produca inainte sau imediat de oprirea maciucilor):
- Rotari libere ale maciucilor pe corp combinate cu:
-Transmisia obiectului:
• pe sub picior/picioare in timpul sariturii:
• fara maini(

(

)

)

- Echilibru instalib al obiectului combinat cu:
Alte elemete: batai, ricosari, alunecari nu sunt valabile ca baze pentru
maiestrie
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PANGLICA
- Spirale: 4 - 5 bucle, unite si la aceeasi inaltime
- Serpuiri: 4 - 5 bucle, unite si la aceeasi inaltime
Serpuiri desenate pe suprafata solului
Spirale desenate pe suprafata solului
Circumductii: cercuri cu miscari ample de brat
-Mari si mici miscari in opt combinate cu:

(desen pe
suprafata solului )

- Miscare in opt desenate pe sol combinate cu:
(sprijinul picioarelor in buclele desenului)
- Ricosarea batului combinata cu:
-“Spadasin” (tercerea bratului prin desen) combinat cu:
• cu inainte-inapoi al bratului
• cu lansarea batului:
- Transmisia obiectului:
• pe sub picior/picioare in timpul unei sarituri(

)

• fara maini

•
2.3.2

In afara campului vizual

Descrierea CRITERIILOR:

• Fiecare “element tehnic de baza” al obiectelor are valoare de 0,00 puntos.
• Urmarind normele generale ale maiestriei, daca elemntul tehnic de baza este executat
cu greseala tehnica de obiect, elemental de maiestrie nu este valabil.
• Valoarea bazei creste cu 0,10 puncte de fiecare data, cand baza prezinta unul (sau mai
multe) din criteriile urmatoare:
Criteriile de maiestrie fara lansare:
Cu o conditie a corpului in spatiu:
•

corp in zbor;
Pentru toate dificultatile din saritura
Pentru toate elementele corporale cu inaltarea centrului de greutate al corpului suficient
pentru a intra in categoria sariturilor: minim, inaltare superioara unei saltari sau a pasului
chasse;
corp in echilibru;
o
Pentru toate dificultatile din echilibru
o
Pentru toate elementele corporale – ce au pozitia trunchiului sau a piciorului liber – fixate si
mentinute pe 1 picior pe varf sau pe 1 genunchi;
o
o

•

•
corp in rotatie in jurul axului orizontal(pe 1 picior sau pe 1 sau 2 maini)
sau vertical (pe 1 picior)
o
o

o
o
o
•

Pentru toate dificultatile din pirueta
Pentru toate elementele corporale ce au pozitia trunchiului sau a piciorului liber, realizand o
rotatie in jurul axului vertical/orizontal pe un picior (minim 360°) sau rotatia in jurul axului
orizontal (rasturnare) pe 1 sau 2 maini;
Pentru toate formele de sarituri ce la baza nu prezinta rotatia intregului corp (minim 180°) –
(zbor + rotatie =0,1+0,1)
Pentru toate sariturile “jetes en tournant” (zbor + rotatie =0,1+0,1)
Pentru grand ecart facial cu extensia trunchiului (minim 180°) (corp in suplete+rotatie
=0,1+0,1)

corp ce executa o flexibilitate sau val.
o
o

Pentru toate dificultatile de flexibilitate sau val
Pentru toate elementele corporale executate, la sol sau cu sprijin pe 1 sau 2 picioare, intr-o
pozitie cu trunchiul indoit sau clar inclinat inainte sau inapoi sau lateral si/sau cu ampla
deschidere de picioare.
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Pentru dificultatile corporale “mixte”, conditia de corp in spatiu este data de fiecare dintre conditiile
prezente in partea de legare cu maiestria obiectului (ex: D1:

(

)(

D2:

)

Executate in serie: seria este compusa din succesiunea de 3 elemente,
minim, (cu schimb de planuri, directii, nivele sau alternarea spiralei si
serpuirii cu panglica). Exceptii:
• Succesiunea de 2 sau 3 treceri egale prin coarda/cerc
cu sarituri si saltari.
• In cazul seriei cu treceri egale prin coarda/cerc cu
sarituri/saltari ce se realizeaza cu 2 conditii de corp in
spatiu (zbor-rotatie) valoarea tuturor criteriilor de
maiestrie coordonate cu trecerea vor fi multiplicate (x2
sau x3 maxim).
• Serie de moristi pot fi realizata fara schimb de plan/directie.
Nota pentru seria de ricosari cu mingea: seria de ricosari poate avea
schimb de ritm/inaltime sau relatia corp-obiect).
Coordonata cu o secventa de pasi ritmici (4 pasi minim):
• toti pasii din dansul clasic
• toti pasii din dansul folcloric
• toti pasii ritmici prevazuti in cartile de educatie fisica
• pasii ritmici pe loc sau cu deplasare
• pasii ritmici in diferite directii si/sau cu rotatie
Toti pasii ritmici trebuie sa fie in stransa legatura cu muzica si sa exprime
un ritm(nu o cadenta).

Executat fara ajutorul mainilor (sau pe mana deschisa- rotatii libere ale
obiectului – sau pe degete, pe corp sau in jurul corpului)

Executat intr-o pozitie la sol:
• In timpul unei rulari largi a obiectului pe corp
• In timpul trecerii prin sau peste obiect: (Ex.: trecere prin sau peste
coarda/cerc cu “sarituri pe maini” sau saltari cu picioarele indoite)

Executat in afara campului vizual
Acest criteriu in principiu, un se poate aplica grupei “manuire” al fiecarui
obiect, dar poate fi aplicat urmatoarelor manuiri:
• Manuire fara mana/echilibru instabil (vezi Nota 3 in continuare)
• Spirale cu coarda deschisa
• Rotatii libere ale maciucii/lor
• Rulare la maciuci
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•
•

Executat cu trecere prin coarda dublata;
Executat cu mai mult de o trecere prin obiect in timpul
aceleiasi zborului aceleiasi sarituri sau saltari: pentru fiecare
trecere suplimentara. Aceasta maiestrie se da fiecarei sarituri/saltari
in cazul seriei (maxim 3).

Executat cu schimb de:
• plan
• directie
• nivel
• ritm
de obiect si/sau gimnasta.

Executat cu trecere completa(cu tot corpul) peste obiect sau prin el, cu
sau fara saritura sau saltare.

Executat cu:
• transmisie in timpul zborului unei sarituri pe sub picior/picioare
• transmisie in afara campului visual in timpul unui element tehnic
cu rotatie a obiectului (rotatie la cerc si spirale la coarda)
• transmisie fara maini
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Note valabile pentru toate obiectele:
1. “ Criteriile de maiestrie prezentate in evolutie”

Un element tehnic de maiestrie fara maini sau cu rularea obiectului pe corp, care sa
prezinte si un schimb de directie, de nivel sau de conditie in spatiu al corpului, cu sau
fara pierderea contactului vizual, are o valoare globala ce poate contine toate criteriile
prezentate in evolutie. Dificultatile unde durata este lunga dau posibilitatea executiei
mai multor baze in timpul dificultatii. In acest caz, acelasi criteriu de maiestrie poate fi
valabil ambelor baze(+0,10 pentru fiecare baza).
E rotari cu cercul in jurul gleznei in timpul unei răsturnari spre înapoi cu trecere la sol
Exemplu:
ce se termină
j
într-o poziţie corp în echilibru cu piciorul spre înapoi:
e

(

) = 0,50

Baze
5 criterii
2. Trecere prin obiect (
)
“trecerea prin obiect” poate fi cu intrarea şi ieşirea corpului (trecerea prin obiect cu tot corpul)
sau intrarea şi fără ieşirea corpului (trecere de 2 segmente corporale, minim – braţ, picior, captrunchi).
3. «Mânuire fara mâini», Exemplu: (

) sau (

) sau

)
(
In timpul unei mişcări tehnice, oricare, fără mâini, obiectul trebuie sa aiba o mişcare autonomă
ce se poate realiza:
• Cu impulsul altei parţi a corpului
• Cu impuls iniţial din mâna/mâini, dar este necesar ca obiectul sa efectueze o mişcare
autonomă completă (fără mâini) – se exclude rulare pe corp.
4. «Echilibrul instabil»al obiectului (
)
Obiectul este în « echilibru instabil » în condiţiile următoare:
• Obiectul ţinut fără mâini pe o suprafaţă redusă (picior,dosul mâinii) sau cu o relaţie
corp-obiect complexă cu risc de pierdere;
• Obiect ţinut in timpul rotaţiei in axul orizontal sau vertical al corpului; (inclusiv obiectul
atârnând pe gât sau pe altă parte a corpului
• Obiectul suspendat pe o suprafaţă mare a corpului nu este considerat echilibru instabil.
5.
Secvenţa de paşi ritmici
Secvenţa de paşi ritmici trebuie să prezinte o variaţie in lucrul cu obiectul
– tot timpul in mişcare - (plan, direcţie, nivel). În timpul secvenţei este posibil combinarea de
diferite baze tehnice.

m
p
l
o
:
R
o
t
a
c
o
n
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2.3.3

Tabele recapitulative pentru maiestria fără lansare

TABLEAU

D2

MAITRISE D’ ENGIN ( AVEC ET SANS LANCER)

COARDA

0,1

0,1
0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

(reprise

(reprise

0,1doub
le tour
du bout

0,1

0,1
0,1

0,1

0,1

0,1

0,1
0,1*

0,1

↓

0,1

0,1

Mouv.8

niveau de
travail
0,1spir
ales,
sans
mains /
instabl

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0.1

0,1
spirales

0,1
pour
reprise
mixte
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CERC

.

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

à boomer. ou
en cercle
0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1sans
mains ou
avec
rotations

plan facial
et latéral
0,1
0,1
(

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1
0,1

pour
sautillés

)
0,1
0,1

↓

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1*

0,1

0,1

Mouv.8

sans
mains
/instable

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1
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MINGE
0,1

0,1

0,1

0,1*

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1*

0,1

Mouv.8

sans mains
/instable

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Penda
nt
série

↓

0,1
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MACIUCI

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1
0,1

0,1

0,1

↓

0,1

0,1

0,1 /1ou
2
massues
a la fois
en
alternanc

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1
0,1

0,1

0,1*

0,1

Mouv.8

Sans mains
/instable

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Pendant
série

0,1

0,1

0,1

0,1
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0,1

petites
rotations
tres rapides

0,1

0,1

rotations
sur le plan
horiz

reprise avec
roulement.

0,1

0,1

0,1

pour
lancer
asymm.
et reprise
mixte.

rotations
sur le plan
horiz

Rotations en
vol, massues
unies ou a
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0,1

0,1
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PANGLICA

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1*

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Mouv.8
0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Pendan
t série

↓

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

pour
lancer a
boomera
ng
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2.5

RISC
Riscul poate fi cu sau fără lansare de obiect.

2.5.1

Riscul cu lansare
« Riscul » cu lansare include întotdeauna, minim, două acţiuni de bază:
•

1: in timpul zborului obiectului, 1 element, minim, cu rotaţie în jurul axului (vertical
sau orizontal) al corpului, (cu sau fără trecere la sol, indiferent).

•

a 2-a acţiune: în timpul recuperării lansarii, pierderea contactului vizual cu obiectul
in timpul sau imediat la sfârşitul elementului cu rotaţie in jurul axului orizontal al
corpului. Prinderea este posibilă in timpul unei dificultăţi sau a unui element corporal,
numai dacă dificultatea sau elementul sunt perfect unite mişcării de rotaţie precedente
şi fără întreruperea pierderii contactului vizual.

Valoarea « riscului» poate creşte dacă, mai mult decât cele două acţiuni menţionate mai
sus, există unul sau mai multe criterii din cele indicate in tabelul următor:
RISCUL CU LANSARE
Simbol

Valoare

Descrierea de bază
1

0,30

acţiune

În timpul zborului obiectului: 1 rotaţie în jurul axului
(orizontal sau vertical) al corpului, cu sau fără trecere la sol

a2a acţiune Prinderea in timpul sau imediat la finalul unei rotaţii în axul
orizontal al corpului (fără recuperare la sol )

Simbol

1, 2

Valoare

Criterii aplicabile bazei PR cu lansare

(+0,10)

Pentru fiecare rotaţie în jurul axului orizontal sau vertical al corpului, cu sau
fără trecere la sol, suplimentară (1, 2 etc.) executată in timpul zborului
obiectului.

(+0,10)

Pentru fiecare schimb de ax de rotaţie al corpului.

(+0,10)

Pentru fiecare schimb de nivel al gimnastei (3 nivele: în zbor, in picioare, la
sol)

(+0,30)

Pentru recuperarea directă cu rulare a obiectului pe corp în timpul unei
răsturnări

(+0,20)

Pentru relansarea obiectului în timpul unei răsturnări

(+0,20)

Pentru recuperarea în afara campului vizual în timpul sau imediat la final
de o răsturnare
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Pentru alte crtiterii prevăzute în măiestria cu recuperare (ex:
recuperare fără mîini, la sol, etc.)

Vezi maiestria

EXEMPLE de combinaţii de criterii de Risc cu lansare
Lansare, 3 rostogoliri şi printere recuperación pe a3ª
rostogolire = 0,30+0,10
Lansare, 1 piruetă în «grand-écart» lateral şi recuperare
în timpul 1 roţi laterale pe mâini = 0,30+0,10

(

Lansare, «tour plongé » înainte, pas chaîné
şi recuperare in timpul 1 răsturnari înainte pe mâini=
0,30+0,10+0,10+0,10

0,60
0,60

)

(

)

2

Lansare, «tour plongé» şi recuperare directa cu rularea
cercului pe corp în timpul 1 răsturnări înainte cu sprijin
pe mâini = 0,30+0,30

(

Lansare, 2 pas chaînés, şi relansare în timpul 1
răsturnări înapoi pe mâini = 0,30+0,10+0,20+0,10

0,40

)

1

(

Lansare, 3 pas chaînés şi recuperare in afara
câmpului vizual în timpul 1 răsturnări pe antebraţe
= 0,30+0,10+0,10+0,10+0,20+0,10

2.5.2

)

(

Lansare, «tour plongé» şi recuperare la final într-o
rostogolire înainte la sol fără mîini
= 0,30+0,10+0,10+0,10

Lansare, 1 pas chaîné, şi recuperare directă cu rularea
cercului pe corp în timpul 1 răsturnări înapoi cu sprijin
pe mâini şi relansarea cercului în afara câmpului vizual
= 0,30+0,30+0,20+0,20+0,10

0,40

1

(
(

0,60

)
1

0,90

0,70

)
)

1,10

Riscul fără lansare
„Riscul” fără lansare include întotdeauna o rulare a obiectului pe corp in timpul unei rotaţii
în juril axului orizontal al corpului (pierderea contactului vizual cu obiectul).
Valoarea riscului poate creste:
1. cu trecere la sol în timpul răsturnării
2. cu reimpuls de obiect
3. cu criteriile prevăzute pentru măiestria fără lansare

RISC FĂRĂ LANSARE
Simbol

Valoare

(PR)

0,30

Simbol

(PR

)

BAZĂ
Rulare lungă a obietului pe corp in timpul unei
rotaţii în jurul axului orizontal al corpului (fără
trecere la sol)

Valoare Valoarea şi aplicaţiile criteriilor adiţionale
0,40
+0,10 trecere la sol
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(PR

)

0,50

+0,20 trecere la sol si reimpulsul obiectului

In plus criteriile prevăzute pentru măiestria fără lansare
Nota pentru toate riscurile:
1. „Tour plonge” înainte simplu poate fi utilizat ca element corporal (nu se declară ca dificultate
pe fişă) cu rotaţie în jurul axului orizontal al corpului fără trecere la sol.
2. Toate elementele pre-acrobatice, utilizate pentru realizarea „prinderii de risc” – şi numai în
această condiţie -, pot fi repetate de 2 ori, maxim, izolate sau în serie. În afară de prinderi de
risc, elemntele pre-acrobatice deja utilizate pentru risc urmează normele generale prevăzute
la Artistic (ex: o rostogolire şi o serie de 2 rostogoliri in timpul a doua riscuri, plus o serie de
rostogoliri sau o rostogolire – in timpul exerciţiului, intră în normă).
3. Eventuala dificultate corporală legată riscului contează ca dificultate şi trebuie să fie
declarată.

2.6

ORIGINALITATI CU OBIECTUL

2.6.1 Toate originalităţile cu obiectul trebuie să fie anunţate înaintea Campionatelor şi sunt
evaluate de CT şi de arbitre în timpul antrenamentului oficial. După Campionat, federaţia
trebuie să trimită la FIG textele în 2 limbi (franceză şi engleză) cu desenele originalităţilor
recunoscute valabile. Gimnastele ce nu participă în Campionate oficiale au posibilitatea de a
trimite la FIG video cu originalitatea pentru evaluarea sa; totuşi aceste originalităţi vor fi
valabile pentru turnee, cu exceptia confirmarii in timpul primului Campionat in care gimnasta
participă.
2.6.2

Pentru fiecare relaţie nouă gimnastă-obiect: + 0,10 (plus 0,10 în caz de risc).

2.6.3

şi valoarea
O dată aprobate, elemetele de originalitate trebuie semnalate în fişă cu
aprobată (+0,20) sau (+0,10) în stânga simbolului de măiestrie corespunzător în coloana
din stânga a dificultăţii cu obiectul (D2).

2.6.4

Dacă elementul original nu este executat în formă corectă sau nu este executat cum este
prevăzut în originalitatea aprobată, pierde toată valoarea sa (element + originalitate = 0,00
puncte).

2.7

PENALIZĂRI arbitre D2
Penalizări

0,10

0,20

0,30 sau mai mult
Pe fişă suma valorilor de Dificultate cu obiectul, sau valoarea unui element
de măiestrie este incorectă

2.8

EVALUAREA DIFICULTATII CU OBIECTUL (D2)
Arbitra de Dificultate cu obiectul (D2) trebuie sa procedeze in felul următor:
• urmăreşte şi controlează toate elementele în ordinea lor de execuţie;
• controlează ca gimnasta să execute într-o maniera valabilă elementele declarate;
• atribuie nota corespunzătoare;
• deduce penalizările.
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ARTISTIC (A)
1.

COMPOZITIA DE BAZA
Obiectivul principal al componentei artistice într-un exerciţiu de Gimnastică Ritmică este
acela de a trezi spectatorilor emoţii şi de a arăta ideea de expresie care se traduc prin
următoarele trei aspecte : acompaniamentul muzical, imaginea artistică şi expresivitatea
plastică (coregrafie).
Pentru Artistic valoarea maximă este de 10.00 puncte.

2.

MUZICA – GENERALITATI

2.1

Toate exerciţiile trebuie să fie executate în totalitatea lor cu acompaniament muzical. Sunt
tolerate foarte scurte întreruperi voluntare, motivate de compoziţie.

2.2

Un exerciţiu, în mod voluntar sau accidental, executat o parte importantă a acestuia sau în
totalitatea sa fără acompaniament muzical, nu va fi evaluat. In cazul în care întreruperea
intră în responsabilitatea organizatorilor, gimnasta este autorizată să repete exerciţiul.

2.3

Muzica poate fi interpretată de unul sau mai multe instrumente, cu vocea utilizată ca şi
instrument (fără cuvinte). Toate instrumentele sunt autorizate cu condiţia de a exprima o
muzică cu caracteristicile necesare acompaniamentului unui exerciţiu de Gimnastică Ritmică
clar şi bine definit în structura sa.

2.4

Exerciţiul poate fi acompaniat fie de un muzician, fie de o înregistrare pe CD.

2.5

Condiţiile respectate pentru înregistrare :
• la începutul exerciţiului este permisă înregistrarea unui semnal sonor, dar niciodată
numele gimnastei sau denumirea obiectului utilizat;

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

•

pentru fiecare exerciţiu, trebuie utilizat un CD diferit ;

•

înregistrarea trebuie făcută la începutul CD-lui ;

•

pe CD trebuie sa figureze :

¾ numele gimnastei şi cele trei litere majuscule utilizate de FIG pentru a denumi ţara din
care provine gimnasta
¾ un desen reprezentând obiectul utilizat
¾ durata muzicii
¾ numele compozitorului şi denumirea muzicii utilizate
Caracteristicile acompaniamentului muzical determină structura şi trăsătura caracteristică a
compoziţiei.
Muzica exerciţiului de Gimnastică Ritmică trebuie să aibă un caracter coerent de-a lungul
exerciţiului şi un ritm bine marcat, clar şi eficace pentru a sublinia ritmul mişcărilor gimnastei.
O armonie foarte strictă între caracterul şi ritmul muzicii şi între cel al exerciţiului şi a
mişcărilor acestuia este obligatorie.
O muzică în acord cu exerciţiul numai la începutul şi la sfârşitul acestuia este considerată
,,muzică de fond’’.
Muzica poate fi compusă în mod special pentru exerciţiul respectiv sau poate proveni din
utilizarea sau din modificarea unei melodii deja existente.
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2.11

3.

In orice caz, muzica trebuie să aibă o unitate şi să nu fie o suprapunere de diverse fragmente
muzicale fără o legătură între ele.

COREGRAFIA

3.1
3.1.1

GENERALITATI
Coregrafia este caracterizată de o „idee-ghid” realizată de un discurs motor unitar de la
început la sfârşit, cu utilizarea tuturor mişcărilor posibile ale corpului şi ale obiectului. O
compoziţie nu trebuie să fie o simplă succesiune de dificultăţi.

3.1.2

Trebuie să existe o utilizare suficientă de legăturilor tehnice, estetice şi emoţionale în raport
cu muzica, ajutând la dezvoltarea temei muzicii.

3.1.3

Dificultăţile corporale trebuie să fie repartizate de-a lungul exerciţiului într-o manieră
omogenă.

3.1.4

Legarea mişcărilor trebuie să fie logică : trecerea de la o mişcare (sau de la o secvenţă de
mişcări) la alta trebuie să prezinte o continuitate şi nu o suprapunere.

3.1.5

Suprafaţa covorului de concurs trebuie să fie utilizată în totalitatea sa.

3.1.6

Echilibru în mânuire între mâna dreapta şi mâna stângă.

3.2
3.2.1

ALEGEREA ELEMENTELOR CORPORALE
Mişcările corpului nu trebuie să fie segmentare ci să aibă participarea întregului corp
începând de la ,,plexul solar’’.
Mişcările corpului trebuie să fie însoţite de cap, mâini, braţe, extensia umerilor, alungirea
gâtului, etc. Acţiunile cele mai expresive sunt de obicei elementele de legătură, detaliile
imperceptibile, poziţiile mâinilor, rotaţia capului.
Elementele cu obiectul trebuie să fie coordonate cu elementele corporale : diferite
modalităţi de deplasare, de mişcări a braţelor şi a trunchiului, sărituri, turaţii, piruete,
echilibre, elemente de supleţe, etc.

3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

Elementele corporale trebuie să fie cât mai variate posibil.

3.2.6

Poziţia de început a exerciţiului trebuie să fie justificată şi utilizată pentru mişcările iniţiale
ale obiectului.

3.3
3.3.1

ALEGEREA ELEMENTELOR CU OBIECTUL
Trebuie să fie alese, în mod echilibrat, din toate grupele tehnice pentru fiecare obiect.

3.3.2

La începutul şi la sfârşitul exerciţiului, gimnasta trebuie să fie în contact cu obiectul.

3.3.3

Obiectul trebuie să fie utilizat în modul cel mai variat posibil : mişcări tehnice cu o mare
varietate a formei, amplitudinei, direcţiei, planului, vitezei.

3.3.4

Lansările trebuie să fie cât mai variate posibil în ceea ce priveşte planul-direcţia, nivelul sau
modalitatea de măiestrie. De ştiut :
• niciunul din planurile posibile pentru fiecare tip de obiect în aer (vertical, orizontal, oblic,
răsturnat) în combinaţii cu diferite direcţii (spre înainte, spre înapoi, lateral, semi-cerc,
curbiliniu),
•

niciun nivel al poziţiei gimnastei care lansează (în picioare, la sol, în zbor),
84

•

nici o modalitate de măiestrie prevăzută pentru lansări sau prinderi,

nu trebuie să fie predominante în exerciţiu (nu mai mult de 2 ori acelaşi aspect repetat în
formă identică). Fiecare tip de predominare va fi penalizat.
3.3.5

Obiectele nu vor fi folosite ca decor ci trebuie, din contră, să fie incluse în mişcările
corpului : relaţia între gimnastă şi obiect trebuie să fie constantă. Cu toate acestea este
posibil, în egală măsură, de efectuat elemente originale, estetice, şi coregrafice diferite
până la maxim de 2 ori pentru fiecare compoziţie, cu condiţia ca aceste elemente să aibă o
durată foarte scurtă şi să nu prezinte o întrerupere în continuitatea mişcărilor cu obiectul.

3.3.6

Fiecare exerciţiu trebuie să aibă minim 3 ,,prinderi de risc’’. ,,Prinderile de risc’’ trebuie să
fie diferite, indiferent de numărul de rotaţii realizate pentru fiecare risc.

3.4

ELEMENTELE PRE-ACROBATICE

3.4.1

Numai următoarele grupe de elemente semi-acrobatice sunt autorizate :
•
•
•
•
•
•
•

rostogolire spre înainte, fără timp de suspensie
rostogolire spre înapoi, fără timp de suspensie
răsturnare spre înainte, fără timp de suspensie
răsturnare spre înapoi fără timp de suspensie
răsturnare laterală (roata), fără timp de suspensie
,,Ralenkova’’ : răsturnare cu plecare de la sol
,,Cilindru’’ : răsturnare la sol pe un umăr cu trecere prin axul vertical al corpului întins

•

,,Săritura plongé’’ : săritură cu trunchiul aplecat înainte urmată direct de o rostogolire.

3.4.2

In timpul ,,răsturnării’’, diferitele tipuri de sprijin (piept, antebraţ, mână) sunt considerate ca
elemente acrobatice diferite.

3.4.3

Următoarele elemente sunt autorizate şi nu sunt considerate ca elemente pre-acrobatice:
•
•
•
•

3.4.4

sprijin facial pe piept, cu sau fără sprijin pe mâini, membrele inferioare ridicate;
sprijin dorsal pe umeri;
,,sfoara’’ antero-posterioară sau facială, pe sol, fără oprire în poziţia respectivă;
sprijin pe una sau două mâini, sau pe antebraţe, fără alt contact cu solul, fără
răsturnarea corpului şi fără oprire pe axul vertical.

Următoarele tehnici de execuţie nu sunt autorizate :
• rostogolire : execuţie cu timp de suspensie
• răsturnare spre înainte, spre înapoi sau lateral :
¾ execuţie cu oprire în poziţie verticală
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•
3.4.5

¾ execuţie cu timp de suspensie
,,sfoara’’ antero-posterioară sau facială : execuţie cu oprire în poziţia respectivă.

Toate grupele de elemente pre-acrobatice autorizate, şi elementele care nu sunt
considerate ca pre-acrobatice, pot face parte din exerciţiu cu condiţia:
•
•

să fie executate în mod trecător, fără oprire în poziţie şi fără întreruperea continuităţii
exerciţiului;
să fie realizate în legare cu un element tehnic al obiectului:

I caz:

gimnasta ţine obiectul : elementul cu obiectul poate fi realizat la începutul, la
sfârşitul, sau pe timpul elementului pre-acrobatic.
II-lea caz: gimnasta nu este în contact cu obiectul (lansare, rulare, etc.) : în acest caz,
gimnasta trebuie să fie în contact cu obiectul la începutul sau la sfârşitul
elementului pre-acrobatic.
III-lea caz: gimnasta nu este în contact cu obiectul (lansare, rulare, etc.), dar elementul
pre-acrobatic este urmat direct de un alt element corporal; în acest caz gimnasta trebuie să
fie în contact cu obiectul la începutul sau la sfârşitul acestei combinaţii de elemente.
3.4.6

Ca şi în cazul dificultăţilor, elementele pre-acrobatice nu pot fi repetate. Totuşi, seria de
elemente pre-acrobatice egale este autorizată (în acest caz, acelaşi element nu poate fi
repetat izolat).

3.5

VARIETATE

3.5.1

Varietatea trebuie să cuprindă următoarele aspecte :
a. dinamismul (viteza şi intensitatea mişcărilor)
b. utilizarea spaţiului :
• direcţii
• traiectorii
• nivele de lucru
• modalităţi de deplasare

4.

PENALIZARILE ARBITRELOR DE LA ARTISTIC

4.1
Muzica
Penalizare

0.10

0.20
Absenţa unităţii între
diferite părţi muzicale
Sfârşitul muzicii
întrerupt brutal

0.30

Absenţa armoniei în
ceea ce priveşte
caracterul fiecărei
secvenţe de mişcări
în raport cu muzica
(de fiecare dată,
până la maxim 1.00
puncte)
Absenţa armoniei în
ceea ce priveşte
ritmul fiecărei
secvenţe de mişcări
în raport cu muzica
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(de fiecare dată,
până la maxim 1.00
puncte
Muzică de fond
(2.00 puncte)
4.2
Coregrafia
Generalităţi

Alegerea
elementelor cu
obiectul

Lipsa echilibrului
între toate grupele
tehnice ale obiectului

Alegerea
elementelor
corporale

Varietate insuficientă
în utilizarea corpului

Elementele
semi-acrobatice

Insuficienţa legărilor
tehnice, estetice şi
emoţionale în raport
cu muzica (lipsa de
unitate) : 0.50

Intrerupere în ceea
ce priveşte logica
legării mişcărilor :
0.10 de fiecare dată.
Repartiţia neomogenă
a dificultăţilor
Utilizarea insuficientă
a suprafeţei covorului
de concurs
Lipsa de varietate a
mişcărilor tehnice :
formă, amplitudine,
direcţie, plan, viteză
Pentru fiecare
prindere de risc în
minus
Pentru fiecare
element decorativ
suplimentar
Poziţie iniţială
nejustificată de
mişcările iniţiale ale
obiectului
Participarea
insuficientă a
întregului corp
(utilizare segmentară
a corpului)

Absenţa echilibrului
în mânuire între
mâna dreaptă şi
mâna stângă

Absenţa contactului
cu obiectul la
începutul sau la
sfârşitul exerciţiului
(greşeală de
compoziţie)
Insuficienţa
mişcărilor însoţite
de trunchi, cap, gât,
braţe, mâini (lipsa
expresivităţii
plastice) : 0.50

Element semiacrobatic autorizat
executat cu o thnică
neautorizată
Pentru fiecare
repetare a
elementelor semiacrobatice autorizate,
izolate sau în
combinaţie
Elemente semiacrobatice
neautorizate
Elemente semiacrobatice fără
legătură cu obiectul
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Varitate

Lipsa de varietate a
lansărilor/prinderilor :
pentru mai mult de 2
lansări/prinderi în
acelaşi plan-direcţie,
nivel sau modalitate :
0.10 pentru fiecare
predominare

Absenţa de varietate
a utilizării spaţiului :
direcţii / traiectorii /
modalităţi de
deplasare (pentru
fiecare tip)

Absenţa de
varietate în
dinamismul
mişcărilor (viteză şi
intensitate)

Lipsa echilibrului
intre lucrul cu mâna
dreaptă-mâna
stângă : 050
5.

EVALUARE ARTISTIC (A) :

Arbitrul de la Artistic (A) trebuie să noteze toate greşelile de compoziţie şi să dea totalul
penalizărilor.
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EXECUTIE

(E)

Notă : Greşelile de execuţie sunt penalizate de fiecare dată şi pentru fiecare element
greşit, cu excepţia penalizărilor globale :
1.
MUZICA
Penalizare
Muzică mişcare

0.10

2.
TEHNICA CORPORALA
Penalizare
0.10
Mişcare incompletă
Generalităţi
Deplasare involuntară
fără lansare : ajustarea
poziţiei pe covor
Tehnica de
bază

Ţinuta incorectă a unui
segment pe timpul unei
mişcări (de fiecare
dată până la maxim
1.00 pct.)
Pierderea echilibrului :
mişcare suplimentară
fără deplasare

0.20

0.30 sau mai mult
Absenţa
concordanţei între
muzică-mişcare la
sfârşitul
exerciţiului : 0.50
Absenţa
concordanţei între
muzică-mişcare la
sfârşitul exerciţiului
din cauza unei
pierderi : 0.30 (plus
pierderea)

0.20

0.30 sau mai mult

Pierderea
echilibrului : mişcare
suplimentară cu
deplasare
Pierderea
echilibrului şi sprijin
pe una sau pe
ambele mâini sau
sprijin pe obiect :
0.50
Pierderea totală a
echilibrului şi
cădere : 0.70
Statismul gimnastei
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Sărituri

Lipsa amplitudinii
Recepţie greoaie

Echilibre

Lipsa amplitudinii

Piruete

Lipsa amplitudinii

Elemente de
supleţe

Deplasare (alunecare)
în timpul rotaţiei
Lipsa amplitudinii

Elemente semiacrobatice

3.
TEHNICA CU OBIECTUL
Penalizare
0.10
Pierderea
obiectului

Formă nedefinită şi
nemenţinută
Formă nedefinită şi
nefixată
Sprijin pe talpă în
timpul rotaţiei
Mică săritură pe
timpul rotaţiei
Lipsa continuităţii în
mişcare : întrerupere
sau neregularitate
Imprecizie în ceea ce
priveşte planul sau
direcţia
Tehnica de execuţie
incorectă
Recepţie greoaie pe
sol

0.20

Axul vertical nu e
menţinut : finalizare
cu un pas
Axul vertical nu e
menţinut : finalizare
cu un pas

0.30 sau mai mult
Pierderea şi
recuperarea
imediată fără
deplasare
Pierderea şi
recuperarea după
deplasare (1- 3
paşi) : 0.50
Pierderea şi
recuperarea după o
deplasare mare (4
paşi sau mai mulţi)
: 0.70
Pierderea şi
utilizarea obiectului
de rezervă : 0.50
Pierderea
obiectului (absenţa
contactului) la
sfârşitul
exerciţiului) : 0.50
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Tehnica cu
obiectul

Traiectorie imprecisă şi
prinderea în zbor a
obiectului cu un pas

Traiectorie
imprecisă şi
prinderea în zbor a
obiectului cu 2 paşi
sau mai mult

Prinderea incorectă
sau cu ajutorul
celeilalte mâini sau a
corpului
Contact involuntar cu
corpul şi alterarea
traiectoriei
Statismul
obiectului

Penalizare
Tehnica de
bază

COARDA
0.10
Mânuire incorectă în
ceea ce priveşte
amplitudinea, forma
sau planul de lucru,
coarda nefiind ţinută
de capete (de fiecare
dată, până la max.
1.00 punct)

0.20

0.30 sau mai mult

Nod în coardă
Pierderea unui capăt
a corzii cu o mică
întrerupere a
exerciţiului

Pierderea unui
capăt

In jurul corpului sau
a unui segment cu
întreruperea
exerciţiului

Infăşurare
involuntară

Impiedicarea în
coardă

Sărituri / Săltări

CERC
Penalizare
Tehnica de
bază

Rulări

0.10
Mânuire incorectă :
alterarea planului de
lucru, vibraţii (de
fiecare dată, până la
max. 1.00 punct)

0.20

0.30 sau mai mult

Rulare incorectă cu
ricoşare
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Rulare involuntar
incomplet ăpe corp
Alunecarea cercului
pe antebraţ

Rotaţii

Alunecarea cercului
pe braţ

Rotaţie neregulată pe
axul vertical
Prindere : contact cu
antebraţul
Impiedicarea în cerc

Lansări şi
prinderi
Treceri prin
cerc

Penalizare
Tehnica de
bază

MINGE
0.10
Mânuire incorectă şi
minge sprijinită pe
antebraţ sau ţinută ,,în
ghiară’’ (de fiecare
dată, până la max.
1.00 punct)

Cerculeţe şi
morişti

0.30 sau mai mult

Rulare incorectă cu
ricoşare
Rulare involuntar
incompletă pe corp

Rulări

Penalizare
Tehnica de
bază

0.20

Prindere : contact
cu braţul

MACIUCI
0.10
Mânuire incorectă (vezi
greşelile specifice mai
jos) (0.10 de fiecare
dată, până la max.
1.00 punct)

0.20

0.30 sau mai mult

Mişcări neregulate sau
întrerupte
E depărtate în timpul
moriştilor

Lansări şi
prinderi

Alterarea sincronizării
rotaţiei măciucilor în
timpul zborului

Mişcări
asimetrice

Lipsa clarităţii în
planurile de lucru

Pierderea şi
recuperarea
celor 2 măciuci

Pierderea celor 2
măciuci şi
recuperarea
imediată fără
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deplasare: 0.40
Pierderea celor 2
măciuci şi
recuperarea după
deplasare (1- 3
paşi) : 0.60
Pierderea celor 2
măciuci şi
recuperarea după o
deplasare mare (4
paşi sau mai mulţi)
: 0.80
Pierderea celor 2
măciuci la sfârşitul
exerciţiului : 0.60
PANGLICA
Penalizare
Tehnica de
bază

0.10
Alterarea desenului
(de fiecare dată, până
la max. 1.00 punct)
Mânuire incorectă :
transmitere imprecisă,
bagheta ţinută
involuntar de centru,
trecerea incorectă
dintr-un desen în altul,
plesnirea panglicii
(0.10 de fiecare dată,
până la max. 1.00
punct)

Infăşurare
involuntară

Serpuiri şi
spirale

0.20

0.30 sau mai mult

Nod în panglică fără
întreruperea
exerciţiului

Nod în panglică cu
întreruperea
exerciţiului
In jurul corpului sau
a unui segment cu
întreruperea
exerciţiului

Serpuiri sau bucle
insuficient de strânse
(de fiecare dată, până
la max. 1.00 punct)
Serpuiri sau bucle
insuficient fără aceeaşi
amplitudine (de
fiecare dată, până la
max. 1.00 punct)
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Lansări şi
desprinderi

Capătul panglicii
rămâne involuntar pe
sol

Notă :
1. Statismul obiectului : obiectul nu trebuie să fie ţinut mai mult decât durata unei
mişcări fără să execute o mişcare proprie sau fără a fi în echilibru instabil şi nici
să fie pus imobil pe sol. Prin definiţie, obiectul static este un obiect ,,ţinut în mod
prelungit’’ :
a) ,,Obiect ţinut’’ înseamnă că obiectul este ţinut în mod solid cu una sau ambele
mâini şi/sau cu una sau mai multe părţi ale corpului.
b) Obiect ţinut ,,în mod prelungit’’ înseamnă că obiectul este ţinut mai mult decât
durata unui element corporal :
• 2 sau mai mult de 2 elemente succesive de deplasare sau de legătură
• Elementul pregătitor în vederea realizării unei dificultăti şi dificultatea
respectivă
• 2 dificultăţi successive
2. Statismul gimnastei : gimnasta nu trebuie să rămână imobilă în momentul în
care nu mai este în contact cu obiectul (ex.: lansări, rulări).
4.

EVALUARE EXECUTIE (E)

Fiecare arbitru de la execuţie (E) trebuie să noteze toate greşelile de execuţie
şi să dea totalul penalizărilor.
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FONDEE 1881

PARTEA A TREIA
EXERCITIILE DE ANSAMBLU
Generalitati

1.
2.
3.

Gimnastele
Intrarea
Obiectele

Dificultate (D)

1.

Dificultate corporala (D1)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.

Generalitati
Valoarea dificultatilor
Dificultati originale
Tabelul cu dificultati cu schimb (E)
Penalizari (D1)
Evaluarea dificultatii corporale (D1)

Dificultate cu obiectul (D2)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Generalitati
Colaborarile intre gimnaste
Maiestria fara obiect
Maiestria cu obiect
Prinderi de risc
Originalitati cu obiectul
Penalizari (D2)
Evaluarea dificultatii cu obiectul (D 2)
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97
98
98
100
100
100
101
103
104
105
105
106
106
106
107
107
109
109
110
110

Penalizari
Evaluarea Artisticului

111
111
111
112
112
112
113
113
114
114
114
115
116

Executia (E)
1. Muzica si miscarea
2. Greselile ansamblului
3. Tehnica cu obiectul
4. Tehnica corporala
5. Evaluarea Executiei

117
117
117
117
120
122

Artistic (A)
1. Compozitia de baza
2. Muzica – Generalitati
3. Coregrafia
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4.
5.

Generalitati
Relatiile intre gimnaste
Formatii
Alegerea elementelor cu obiectul
Alegerea elementelor corporale
Elementele pre-acrobatice
Varietate
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GENERALITĂŢI
1.

GIMNASTELE

1.1.

NUMĂRUL GIMNASTELOR
Fiecare exerciţiu de ansamblu trebuie obligatoriu să fie executat de 5 gimnaste. Un
ansamblu compus de un număr diferit de gimnaste nu este acceptat.
Fiecare Federaţie poate înscrie 5 gimnaste minim şi 6 gimnaste maxim pentru programul
complet al exerciţiilor de ansamblu (2 exerciţii şi 2 finale).
În cazul a 6 gimnaste, gimnastele de ansamblu pot fi:
• Titulară pentru cele 2 exerciţii din program
• Titulară pentru un exerciţiu si rezervă pentru celălalt

1.2.

GIMNASTELE DE REZERVĂ
(vezi Regulamentul Tehnic)
Dacă în timpul exerciţiului o gimnastă abandonează ansamblul pentru un motiv valabil:
• Gimnasta poate fi înlocuită de gimnasta de rezervă.
Penalizare:
Arbitra Coordonatoare
0,20 pentru ieşirea gimnastei
+ 0,50 pentru utilizarea unei gimnaste de rezervă
• Gimnasta nu este înlocuită:
Penalizări:
Arbitra de Artistic:
2,00 sau 1,00 depinzând dacă gimnasta părăseşte ansamblul în timpul primei părţi sau in
timpul celei de a doua părţi a exerciţiului (penalizare globală pentru exigenţele de compoziţie
nerespectate datorită absenţei unei gimnaste).
Arbitra de Execuţie:
Eventualele greşeli de modificare a armoniei generale, a formaţiilor, a deplasărilor, etc.
Arbitra Coordonatoare:
0,20 pentru ieşirea gimnastei.
Prezenţa gimnastei de rezervă în sala de concurs în timpul executării exerciţiului nu este
autorizată.

1.3.

COSTUMELE GIMNASTELOR
Costume identice (material, formă şi desen) şi aceeaşi culoare pentru cele 5 gimnaste din
ansamblu. Cu toate acestea, în cazul costumelor din aceeaşi ţesătură imprimată, tăierea
ţesăturii cu mici diferenţe este tolerată.
Penalizări (globale):
• 0,50 pentru abaterea de la acestă regulă
(Arbita Coordonatoare)
Celelalte norme privind costumele gimnastelor sunt precizate în Prima Parte - Generalităţi.
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2.

INTRAREA

2.1

AŞEZAREA PE COVOR
Aşezarea pe covor trebuie să se facă:
• Rapid şi fără acompaniament muzical
• Fiecare din cele 5 gimnaste în posesia unui obiect, una sau mai multe gimnaste ţinând
cele 5 obiecte
Penalizare:
• 0,20 pentru abaterea de la această regulă
(Arbitra Coordonatoare)

3.

OBIECTELE

3.1

CONTACTUL CU OBIECTUL

3.1.1

Începutul exerciţiului
La începutul exerciţiului, fiecare gimnastă poate avea un obiect şi să-l atingă, sau una sau
mai multe gimnaste pot ţine cele 5 obiecte care le vor fi trimise sau date de partenerele lor.
În al doilea caz, distribuirea obiectelor către partenere trebuie să se efectueze de la
începutul exerciţiului si cele 5 gimnaste nu trebuie să rămână fără obiect mai mult de 4
mişcări.
Penalizare:
• 0,30 dacă una sau mai multe gimnaste rămân fără obiect mai mult de 4 mişcări
(Arbitra Execiţie).
Când punerea în mişcare a obiectelor şi a gimnastelor nu este simultană, diferitele puneri în
mişcare trebuie realizate în succesiune rapidă, în timp foarte scurt, ca să nu existe o
imobilizare vizibilă a unor gimnaste (mai mult de 4 mişcări).
Penalizare:
• 0,30 poziţia statică a uneia sau mai multor gimnaste
(Arbitra Execuţie)

3.1.2

În timpul exerciţiului
Cu excepţia cazului în care se indică altfel, compoziţia va include un singur obiect pentru
fiecare gimnastă. În timpul exerciţiului, este tolerat ca o gimnastă sau mai multe să fie în
posesia a 2 sau mai multe obiecte, partenerele lor să fie deposedate, cu condiţia ca

•

Această situaţie să fie pasageră.
Penalizare:
0,30 în caz contrar (Arbitra Execuţie)

•

Obiectele să fie mânuite de către gimnaste care le posedă şi nu numai susţinute.
Penalizare:
0,30 dacă obiectele nu sunt în mişcare (Arbitra Execuţie)

•

Toate contactele involuntare ale obiectului cu corpul pe parcursul exerciţiului se penalizează.
Penalizare:
0,10 dacă există atingere cu modificarea traiectoriei obiectului.
(Arbitra Execiţie)
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3.1.3

La sfârşitul exerciţiului
Fiecare gimnastă trebuie, obligatoriu, să ţină sau să fie în contact cu unul din cele 5 obiecte;
este permis ca un obiect să fie ţinut de mai multe gimnaste sau o gimnastă să ţină sau să fie
în contact cu mai multe obiecte.
Penalizare:
• 0.30 dacă absenţa contactului este o greşeală de compoziţie (penalizare globală) (Arbitra
Artistic)
• 0.50 pentru fiecare gimnastă cu greşeală, dacă absenţa contactului se datorează unei
pierderi a obiectului la sfârşitul exerciţiului (Arbitra Execuţie).
Vezi Prima Parte, Generalităţi.

3.2

PIERDEREA ŞI RECUPERAREA OBIECTELOR
Vezi Prima Parte, Generalităţi.

3.3

OBIECT SPART
Vezi Prima Parte, Generalităţi.
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DIFICULTATE(D)
1.

DIFICULTATE CORPORALĂ (D1)

1.1

GENERALITĂŢI

1.1.1

Fiecare exerciţiu de ansamblu poate avea 14 dificultăţi maxim (cu valoare A sau mai
mare), pentru o valoare de 10,00 puncte maxim. Se pot utiliza în exerciţiu dificultăţi
corporale de nivel A suplimentare. În acest caz, aceste dificultăţi nu sunt declarate nici
evaluate pentru valoarea de Dificultate corporală (D1).

1.1.2

Fişa oficială de dificultate poate conţine maxim 14 dificultăţi pentru o valoare de maxim
10,00 puncte.

1.1.3

Exerciţiul trebuie să conţină minim 6 dificultăţi cu schimb cu valoare D sau mai mare.
Pentru calcularea celor 14 dificultăţi trebuie să se numere schimburile astfel: Dacă
schimbul conţine un element corporal sau mai multe sau 1 dificultate corporala = 1
dificultate; 2 dificultăţi corporale = 2 dificultăţi.

1.1.4

Grupele corporale obligatorii pentru obiecte de la gimnastele individuale nu sunt obligatorii
pentru ansamblu.
Penalizări:
1. Dacă fişa/exerciţiul are mai mult de 14 dificultăţi: 0,50puncte, şi numai primele 14
dificultăţi executate vor fi evaluate.
2. Dacă fişa/exerciţiul are mai puţin de 6 dificultăţi cu schimb
3. Pentru fiecare dificultate de nivel B sau mai mare şi nedeclarată în fişă: 0,30 puncte
4. Dacă în fişă suma valorii de la Dificultate (D1) sau valoarea unei dificultăţi este
incorectă:0,30 puncte

1.1.5

Fiecare ansamblu trebuie să prezinte înainte şi în scris pe fişa oficială de Dificultate (D),
s u c ce s iu n e a d e d i f i cu lt ă ţ i (D1) în coloana din dreapta, utilizând simbolurile
corespunzătoare.

1.2

VALOAREA DIFICULTĂŢILOR

1.2.1

Valoarea dificultăţilor fără schimb
Valoarea dificultăţilor FĂRĂ schimb este următoarea:
A = 0,10; B = 0,20; C = 0,30; D = 0,40; E = 0,50; F = 0,60; G = 0,70; H = 0,80; I = 0,90; J
= 1,00 şi mai mare.

1.2.1.1 Dacă toate cele 5 gimnaste nu realizează o dificultate oricare ar fi motivul (lipsa
compoziţiei sau o greşeală din § 2.1.2.), dificultatea nu este evaluată.
1.2.1.2 O dificultate este valabilă cu condiţia să fie executată fără următoarele greşeli tehnice:
•
•
•

Grave modificări ale caracteristicilor de bază proprii fiecărei grupe corporale (vezi A Doua
Parte, Exerciţiile Individuale – Dificultate);
Pierderea obiectului în timpul dificultăţii (cu sau fără lansare).
Nota. 2 măciuci: in cazul pierderii unei singure măciuci (cu sau fără lansare), dificultatea este
valabilă dar există o penalizare de execuţie.
Piederea echilibrului în timpul dificultăţii cu sprijin pe o mână sau pe ambele mâini pe sol sau
pe obiect, sau cădere.

1.2.1.3. Valoarea dificultăţilor este dată de elementul corporal. Totuşi , elementele corporale
realizate
fără
relaţie
cu
obiectul
nu
sunt
considerate
dificultăţi.
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1.2.1.4 O dificultate este în relaţie cu obiectul:
• dacă obiectul este ţinut în sprijin pe mână/mâini sau pe altă parte a corpului şi
executată o mişcare tehnică sau se gaseşte în echilibru instabil;
• dacă obiectul este lansat la inceputul, în timpul, sau spre sfârşitul
dificultăţii;
• dacă obiectul este recuperat la inceputul, în timpul, sau spre sfârşitul
dificultăţii.
1.2.1.5 Dificultatea corporală realizată cu obiectul static sau pozând imobil pe sol nu este valabilă
ca dificultate, exceptând cazul unei singure măciuci. (Vezi A Doua Parte, Exerciţiile
Individuale – Dificultate).
1.2.1.6 Dificultăţile pot fi de acelaşi tip si acelaşi nivel pentru cele 5 gimnaste sau de tip şi nivel
diferit. Cu toate acestea, este gimnasta care execută dificultatea mai uşoară cea care
determină valoarea dificultăţii ansamblului.
1.2.1.7 Execuţia simultană a 3 dificultăţi corporale diferite, sau mai multe, (în schimburi, în
dificultăţile fără schimb şi în cele mixte) de către cele 5 gimnaste nu este autorizată (Ex.:
în acelaşi timp: «jeté en tournant» 3 gimnaste, «săritură cosaque» 1 gimnastă şi «
tonneau» 1 gimnastă, în acest caz dificultatea nu este evaluată).
Penalizare:
Dacă 5 gimnaste execută simultan 3 sau mai multe dificultăţi corporale diferite:
0,30puncte(ArbitraD1).
1.2.1.8 În caz de dificultate mixtă (dificultate fără schimb şi dificultate cu schimb), se
poate executa maxim o dificultate fără schimb. Dacă gimnastele execută 2 dificultăţi fără
schimb, prima dificultate este valabilă, a doua nu este valabilă şi există o penalizare
pentru dificultate mixtă neregulamentară (Arbitra D1). Dificultatea mixtă este o
dificultate normală fără schimb.
1.2.1.9 Toate dificultăţile prevăzute pentru exerciţiile individuale sunt valabile pentru exerciţiile de
ansamblu.
1.2.1.10 Dificultăţile care sunt executate cu o valoare mai joasă decât cea anunţată pe fişă nu sunt
vabile; Dificultăţile executate cu o valoare mai mare îşi păstrează valoarea declarată în
fişă, exceptând piruetele şi dificultăţile de flexibilitate cu rotaţie (vezi A Doua Parte,
Exerciţiile Individuale – Piruetele).
1.2.2 Valoarea şi nivelul dificultăţilor cu schimb
1.2.2.1 Schimburile de dificultate au următoarele valori:
• Schimb D = 0,40 puncte (0,10, dificultate A + 0,30, dificultate cu schimb)
• Schimb E = 0,50 puncte (0,20, dificultate B + 0,30, dificultate cu schimb)
• Schimb F = 0,60 puncte (0,30, dificultate C + 0,30, dificultate cu schimb)
• Schimb G = 0,70 puncte (0,40, dificultate D + 0,30, dificultate cu schimb)
• Schimb H = 0,80 puncte (0,50, dificultate E + 0,30, dificultate cu schimb)
• Schimb I = 0,90 puncte (0,60, dificultate F + 0,30, dificultate cu schimb)
• Schimb J = 1,00 puncte (0,70, dificultate G + 0,30, dificultate cu schimb)
• Schimb K = 1,10 puncte (0,80, dificultate H + 0,30, dificultate cu schimb)
Şi mai mare .
1.2.2.2 Numai schimburile din lansare sunt considerate dificultăţi cu schimb.
1.2.2.3 Un schimb poate fi executat de subgrupe sau de toate 5 gimnastele, dar se consideră
schimb numai dacă gimnastele participă în cele 2 acţiuni din schimb, adică:
• lansarea obiectului
• prinderea obiectului de o parteneră.
1.2.2.4 Toate celelalte tipuri de schimburi sunt evaluate de Arbitrele de Artistic.
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1.2.2.5 Schimburile se pot executa simultan sau în foarte rapidă succesiune.
1.2.2.6

O dificultate cu schimb este considerată ca fiind dificultate dacă toate gimnastele
execută o dificultate sau un element corporal, şi dacă respectă distanţa regulamentară,
dacă este solicitată, în momentul lansării sau în momentul recuperării.
1.2.2.7 Schimburile pot fi de acelaşi nivel pentru toate 5 gimnastele sau de nivel diferit. In acest
caz, este gimnasta care execută schimbul mai uşor cea care va da valoarea schimbului
în ansamblu.
1.2.2.8 Pentru exerciţiile cu obiecte diferite şi număr inegal (Ex.: 3 mingi y 2 panglici),
schimburile între obiecte de aceeaşi fel aşa cum schimburile între obiecte diferite sunt
valabile.

1.2.2.9 Se pot efectua cu gimnastele stând pe loc sau în deplasare.
1.2.2.10 O dificultate corporală utilizată pentru o dificultate fără schimb poate fi utilizată a doua
doară pentru un schimb.
1.2.2.11 Schimbul poate fi coordonat cu elemente corporale sau cu dificultăţi.
1.2.2.12 Dacă unul sau mai multe obiecte cad în timpul schimbului, schimbul nu mai este valabil
şi există, de asemenea, penalizare/penalizări de execuţie. Pierderea unei măciuci în
timpul schimbului cu 2 măciuci urmează regula generală prevăzută pentru dificultăţi cu
două măciuci. Acest lucru este echivalent cu a spune::
• dacă amândouă măciucile cad (independent de numărul de gimnaste (1 sau 2) care
le pierd), schimbul nu este valabil
• dacă o singură măciucă cade, schimbul este valabil.
1.2.3
Criteriile generale pentru a evalua nivelul de dificultate cu schimb
1.2.3.1 Dificultatea corporală dă, în general, valoarea schimbului.
1.2.3.2 Dificultăţile corporale executate în coordonare cu schimbul trebuie să fie limitate la 2
maxim.
Penalizare:
• dacă schimbul este compus din mai mult de 2 dificultăţi 0,30 puncte:
1.2.3.3 Dificutăţile corporale pot fi executate în timpul lansării, în timpul zborului obiectului sau în
timpul prinderii. Dificultăţile realizate înainte de lansare sau imediat după prindere nu
sunt considerate valabile pentru schimb.
1.2.3.4 Evident, dacă există 2 dificultăţi în timpul aceluiaşi schimb, valoarea se calculează prin
suma celor 2 dificultăţi executate (vezi Tabelul recapitulativ).
1.2.3.5 Nivelul schimbului poate fi modificat când este relaţionat cu:
• distanţa
Notă. Lansările si prinderile mai dificile (fără mâini sau cu alt obiect etc.) sunt evaluate de
Arbitrele de Dificultatate D2 (vezi Partea a Doua, Exerciţiile individuale).

1.2.4
Schimburile din lansare
1.2.4.1 Elementele ce cresc valoarea dificultăţii din lansare sunt următoarele:
• distanţa: 6 metri (
) = 0,20 puncte
• prinderea la sol (gimnasta trebuie să fie pe sol, şi nu să se aşeze în timpul prinderii)
= 0,10 puncte
1.2.4.2 Prinderea mingii cu 2 mâini sau uşurarea prinderii, (Ex.: prindere /blocaje cu ajutor
suplimentar al mâinii sau corpului) realizată de majoritatea gimnastelor, are o penalizare
de 0,10 din valoarea schimbului.
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1.2.4.3

Dacă o dificultate prevăzută pentru schimb nu este executată (printr-o neglijare sau
greşeală tehnică) sau este executată înafara schimbului (Ex.: după prindere), oricare ar fi
numărul de gimnaste care greşesc, valoarea dificultatăţii nu poate fi administrată valorii
schimbului. Totuşi, schimbul va putea fi evaluat dacă păstrează cel puţin un criteriu valabil
pentru a fi considerat «dificultate cu schimb».

:
1.3

DIFICULTĂŢI ORIGINALE
Toate originalităţile corporale trebuie anunţate înaintea Campionatelor şi evaluate de CT şi
arbitre în timpul antrenamentului oficial. După Campionat, federaţia trebuie să trimită la FIG
textele în 2 limbi, engleză si franceză, cu desenele originalităţilor aceptate ca valabile.
Ansamblurile ce nu participă în Campionatele oficiale au posibilitatea de a trimite la FIG
video cu originalităţile pentru evaluarea lor: totusi aceste originalităţi vor fi valabile numai în
turnee, cu excepţia confirmării în timpul primului Campionat în care ansamblul participă.
Pentru fiecare noua dificultate + 0,30.
Dificultatea originală trebuie să fie legată de mânuierea obiectului. Ca dificultate este
valabila pentru toate obiectele. Totuşi ca originalitate nu este valabilă decât pentru obiectul
cu care a fost prezentată.
Odată aprobate, originalităţile trebuie semnalate cu simbolul
în fişa şi valoarea
aprobată (+0,30) la stanga scrierii simbolice a dificultăţii corespunzătoare coloanei din
dreapta D1.
Dacă noua dificultate nu este executată de formă valabilă sau nu este executată cum a fost
prevazută în originalitatea aprobată, pierde toată valoarea dificultăţii (+ 0,30 pentru
originalitate = 0,00).
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1.4 TABEL RECAPITULATIV AL DIFICULTĂŢILOR CU SCHIMB
Distanţa
Mişcări corporale sau dificultăţi
Partenera

Rezultate

Lansare
Zbor
Prindere
1 obiect
1 dificultate (în timpul lansării sau în timpul zborului sau al prinderii)
E.C.
E.C.
////
D
A
A
B
B
E
C
C
F
Etc.
1 dificultate (cu distanţa de 6m. Minim = +0,20
E.C.
E.C.
E

2
D
E
F
G
F

A

A

F

G

B

B

G

H

C

C

H

I

D
E
F
G

E
F
G
H

Etc.

1 dificultate şi prindere la sol = +0,10
E.C.
A
B
C

Mismo
Mismo
Mismo
Mismo

Etc.
1 dificultate plus distanţa, plus prinderea la sol = 0,20+0,10 = 0,30
E.C.
Mismo
F
A
Mismo
G
B

G
H

Mismo

H

I

Mismo
Mismo
Mismo

E
F
G

F
G
H

G

H

H

I

B
Mismo
I
Etc.
2 dificultăţi şi prindere la sol = +0,10
A
A
Mismo
F
B
A
G
Mismo
B
B
Mismo
H
Etc.
2 dificultăţi + distanţă+prindere la sol = 0,20 + 0,10 = 0,30
Mismo
A
A
H

J
G
H
I

I
J

J
K

Etc
2
A
A
B

A
B
B

A

Etc.
2 dificultăţi cu distanţă 6m. Minim = +0,20
A
Mismo

B

A

Mismo

B

A
B

B
B
Etc.
Notă: “E.C.” înseamnă “Element Corporal”
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Note pentru toate schiburile
1. Pentru ca schimbul cu lansare de coardă sau panglică sa fie valabil, obiectul trebuie să
fie, în totalitatea sa, liber în spaţiu un timp mai mult sau mai puţin îndelungat.
2. Schimburile de o măciucă de gimnastă urmează aceleaşi reguli ca schimburile cu celelalte
obiecte.
3. În schimbul cu lansare la panglică, obiectul trebuie, în general, prins de capătul băţului.
Este permisă totuşi, prindere voluntară a obiectului, cu condiţia ca recuperarea să se facă
în zona de 50 cm, aproximativ, începând de la vârtej.
4. Dificultăţile de echilibru în schimburi nu pot fi executate în timpul zborului obiectului,
pentru că nu este posibilă execuţia unui element tehnic.
5. Prinderea la sol aşa cum şi lansarea şi prinderea a două obiecte în timpul schimbului
sunt valabile numai la Dificultate corporală (D1) şi nu vor putea fi prezentate nici evaluate
din nou în Dificultate cu obiectul (D2).
1.5

PENALIZĂRI arbitra D1

Penalizări

0,10

0,20

0,30 sau mai mult
Mai mult de 14 dificultăţi declarate: 0,50
Fişa/exerciţiul contine mai puţin de 6
dificultati cu schimb
Schimb cu mai mult de 2 dificultăţi
În fişă suma valorii de Dificultate sau valoarea
dificultăţii este incorectă
Mai mult de un „tour lent” la trei dificultăţi
succesive
Dacă cele 5 gimnaste execută simultan 3 sau mai
multe dificultăţi corporale diferite
Dificultatate mixtă neregulamentară
Pentru fiecare dificultate de nivel B sau mai mare,
executată, nedeclarată pe fişă

1.6

EVALUAREA DIFICULTĂŢII CORPORALE (D1)
Arbitra Dificultate corporala (D1) trebuie să procedeze în modul următor:
• urmăreşte şi controlează toate dificultăţile în funcţie de ordinea execuţiei şi adaugă,
dacă este necesar, dificultăţile nedeclarate în fişa de nivel B sau mai mare;
• valoarea totală a Dificultăţii este dată de suma valorilor dificultăţilor în funcţie de ordinea
de execuţie şi până la limita numărului de dificultăţi declarate în fişă;
• controlează ca gimnasta din ansamblu să execute în mod valabil dificultăţile
• atribuie nota corespunzătoare;
• scade penalizările.
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2.
2.1

DIFFICULTATE CU OBIECTUL (D2)
GENERALITĂŢI

2.1.1

Fiecare exerciţiu de ansamblu poate avea pentru o valoare de 10,00 puncte, maxim, un
număr nelimitat de elemente cu măiestria obiectului: cu sau fără lansare, cu sau fără
colaborare între gimnaste, cu risc şi originalităţi.

2.1.2

Elementele cu măiestrie, pentru a fi valabile trebuie realizate fără greşeli tehnice de
obiect. Într-o combinaţie cu mai multe criterii de măiestrie, arbitra anulează toată combinaţia
dacă elementul cu obiectul este executat într-o manieră incorectă.

2.1.3

Principiul ce trebuie respectat este de a nu suprapune măiestrii sau criterii. Aceasta vrea să
spună că valoarea unei măiestrii sau criteriu nu poate fi atribuită de două ori.

2.1.4

Fiecare element de măiestrie este valabil o singură dată; prin urmare o eventuală repetare
identică (acelaşi lucru de corp şi obiect) nu este valabil. Excepţie: succesiunea de 2 sau 3
treceri egale prin coardă/cerc cu sărituri.

2.1.5

Toate elementele corespunzătoare măiestriei pot fi de acelaşi tip si acelaşi nivel pentru toate
cele 5 gimnaste sau de tip şi nivel diferite. Totuşi, gimnasta care execută elementul mai uşor
este cea care determină valoarea ansamblului.

2.1.6

Fiecare ansamblu trebuie să prezinte înainte şi în scris pe fişa oficială de Dificultate
succesiunea elementelor de măiestrie (D2) din coloana din stânga, utilizându-se
simbolurile corespunzătoare.

2.1.7

Dacă pe fişă suma valorii de Dificultate cu obiectul sau valoarea unui element de măiestrie
este incorectă: 0,30 puncte de penalizare.

2.1.8

Definiţiile, normele şi valorile măiestriilor sunt enunţate în următoarele paragrafe :
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Colaborările între gimnaste
Măiestrie fără lansare
Măiestrie cu lansare
Prinderi de risc
Originalităţi cu obiectul

2.2

COLABORARI INTRE GIMNASTE

2.2.1

Definiţia colaborării : Gimnastele, în totalitate sau în parte, în contact direct sau prin
intermediul obiectelor, se deplasează în direcţii, formaţii sau tipuri de deplasări diferite.

2.2.2

Un element de colaborare se poate realiza deasemeni printr-un element de măiestrie cu sau
fără lansare, cu condiţia ca măiestria să fie realizată de cele 5 gimnaste. Valoarea
colaborării este determinată de valoarea măiestriei la care se adaugă valoarea colaborării.
De exemplu: o desprindere la coardă în care capătul este recuperat de parteneră (cele 5
gimnaste sunt unite prin corzi = colaborare fără risc (0,10) + desprindere cu dublă rotaţie a
capătului (0,10) = 0,20).

2.2.3

Colaborarea se poate organiza pe subgrupe. În cazul în care fiecare subgrup execută o
colaborare cu valoare diferită în relaţie cu celelalte, totdeauna este valoarea mai mică cea
care este valabilă.

2.2.4

În criteriile de colaborare la ansamblu, « pierderea contactului vizual » în timpul zborului
obiectului înseamnă pierderea contactului vizual în timpul unuia sau mai multor mişcări cu
rotaţie/rasturnare a corpului şi se referă întotdeauna la obiectul ce trebuie recuperat, acest
obiect poate fi propriul obiect al gimnastei ce realizează riscul sau al partenerei.
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Tipuri de Colaborări
Simboluri
C

Tipuri de Colaborări
Fără lansare
Cu lansare

Nr de gimn.*

5
1 sau mai multe

C
Colaborare cu schimburi multiple cu tehnici diferite (fără sau cu
CC
5
lansare)
Lansare înaltă de 2 sau mai multe obiecte simultan de către
1 sau 2
aceeaşi gimnastă
1 sau 2
Cu lansare + risc cu pierderea contactului vizual al obiectului în
R1 ou 3 3 sau mai multe
timpul zborului
1 sau 2
Cu lansare + risc cu pierderea contactului vizual al obiectului în
RR1 ou 3 sau mai multe
timpul zborului + trecere peste, pe sub sau prin 1 sau mai multe
3
obiecte sau partenere în timpul zborului obiectului
1 sau 2
Cu lansare + risc cu pierderea contactului vizual al obiectului în
RRR1
3 sau mai multe
timpul zborului + trecere prin obiectul în zbor (obiectul fără a fi
ou 3
ţinut de nici o parteneră, nici de către propria gimnastă)
* Nr de gimn.= număr de gimnaste participante în acţiunea principală de colaborare

Valoare

0,10
0,20
0,30
0,30
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80

Note :
RR1 sau 3 , trecere peste partenere sau obiect: în momentul trecerii
1. Colaborarea
gimnastei, obiectul/obiectele sau partenera/partenerele, trebuie să fie poziţionată/e cel puţin
la înălţimea corespunzătoare nivelului genunchiului unei gimnaste în picioare.
2. Colaborarea
RR1 sau 3 , trecere pe sub partenere sau obiect : în momentul trecerii
gimnastei, obiectul/obiectele sau partenera/partenerele, trebuie să fie poziţionată/e maxim
la înălţimea corespunzătoare nivelului taliei unei gimnaste în picioare.
Note care privesc punctele 1 şi 2 :
Dacă exigenţele de înălţime nu sunt respectate, colaborarea este redusă la colaborare de
tip
R1 sau 3 (dacă încă prezintă risc ). Totuşi, exigenţa de înălţime nu apare dacă
gimnasta/gimnastele sau obiectul/obiectele în cauză sunt în mişcare.
3. Colaborarea

RRR1 sau 3, criteriul « trecere prin obiect în zbor » trebuie să fie adăugat

celorlalte criterii de risc anterioare (

RR). Prin urmare, simpla trecere prin obiect în zbor,

nu este suficientă pentru « mare risc » (

RRR).

4. Colaborarea cu lansări simultane poate fi combinată cu fiecare dintre colaborările cu risc.
În acest caz valoarea colaborării este dată de suma valorilor prevăzute pentru cele două
componente. Şi trebuie pus pe fişă simbolurile corespunzătoare:
(

R1 = 0,60).
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2.3

MAIESTRIA FARA LANSARE
Toate elementele de măiestrie fără lansare prevăzute pentru exerciţiile individuale sunt
valabile deasemenea pentru exerciţiile de ansamblu. Vezi Partea a Doua, Exerciţiile
Individuale, 2.3. Măiestria fără lansare.

2.4
2. 4.1

MAIESTRIE CU LANSARE
Toate lansările mari şi mici, generale sau specifice fiecărui obiect, prevăzute pentru
exerciţiile individuale, sunt valabile deasemenea pentru exerciţiile de ansamblu, în plus :
MAIESTRIA cu LANSARE
(

0,10

)

(
2.4.2

MAIESTRIA cu LANSARE (mici sau mijlocii)
Fără mâini, cu ajutorul unui obiect

)

Toate prinderile din lansări mari sau mici, generale sau specifice fiecărui obiect,
prevăzute pentru exerrciţiile individuale, sunt valabile deasemenea pentru exerciţiile de
ansamblu, în plus:
↓(

0,10

)

(
2.4.3

Fără mâini, cu ajutorul unui obiect

)

MAIESTIA cu PRINDERE
Fără mâini, cu ajutorul unui obiect

MAÎESTRIE cu PRINDERE (mici sau mijlocii)
Fără mâini, cu ajutorul unui obiect

Măiestria în timpul schimbului cu lansare
MAIESTRIA cu SCHIMB cu lansare
0,10

Element de rotaţie în jurul axului orizontal sau vertical al corpului, în
timpul zborului obiectului şi prindere imediată

Notă : Toate elementele de măiestrie cu lansare sunt valabile deasemenea pentru
schimburi şi pot fi executate de cele 5 gimnaste sau de subgrupe. De exemplu :
5 gim. lansează spre înapoi fără mâini

(

5 gim. prind în timpul unei sărituri ↓ (

)= 0,10

) şi 2 gimnaste ↓ (

3 gimnaste

(

2 gimnaste

( ) şi 3 gimnaste ↓( ) = 0,10
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Note valabile pentru toate LANSARILE şi PRINDERILE:
1. Criteriul « în timpul unui element cu rotaţie » folosit pentru sărituri nu este valabil decât
pentru săriturile cu rotaţia totală a corpului de mai mult 180º.
2. Lansări mici şi mijlocii: dacă una din cele două acţiuni de lansare sau prindere are un
singur criteriu, este evaluată adunând celălalt criteriu.
3. Toate prinderile ce uşurează controlul obiectului (de exemplu: prindere//blocaje cu
ajutorul mâinii) anulează elementul. Caz particular : prinderea mingii cu două mâini (vezi
Parte a Doua, Indiviluale, Grupe Tehnice de Obiect, Minge.).
2.5

PRINDERI DE RISC
Toate elementele cu prindere de risc prevăzute pentru exerciţiile individuale sunt valabile
deasemenea pentru exerciţiile de ansamblu. Vezi Partea a Doua, Exerciţiile individuale,
Prinderi de risc.

2.6

ORIGINALITATI CU OBIECTUL

2.6.1 Toate originalităţile cu obiectul trebuie să fie anunţate înaintea Campionatelor şi sunt evaluate
de CT şi de arbitre în timpul antrenamentului oficial. După Campionat, federaţia trebuie să
trimită la FIG textele în 2 limbi (franceză şi engleză) cu desenele originalităţilor recunoscute
valabile. Ansamblurile ce nu participă în Campionate oficiale au posibilitatea de a trimite la
FIG video cu originalitatea pentru evaluarea sa; totuşi aceste originalităţi vor fi valabile pentru
turnee, cu exceptia confirmarii in timpul primului Campionat in care ansamblul participă.
2.6.2

Pentru fiecare relaţie nouă gimnastă-obiect: + 0,10 (plus 0,10 în caz de risc, piederea
contactului vizual cu obiectul în zbor).

2.6.3

Pentru fiecare nouă relaţie şi colaborare gimnastă-obiect şi între gimnaste, bonusul de
originalitate este atribuit în funţie de tipul de colaborare:
Tipul de Colaborare
Fără lansare
Cu lansare
Colaborare cu schimburi multimple cu tehnici diferite (cu sau
fără lansare
Mare lansare cu 2 sau mai multe obiecte simultan lansate de
aceeaşi gimnastă
Cu lansare + risc cu pierderea contactului vizual al obiectului
în timpul zborului
Cu lansare + risc cu pierderea contactului vizual al obiectului
în timpul zborului + trecere pe sub, peste sau prin 1 sau mai
multe obiecte sau partenere în timpul zborului obiectului
Cu lansare + risc cu pierderea contactului vizual al obiectului
în timpul zborului + trecere prin obiect în zbor (obiectul
nesusţinut nici de parteneră, nici de propria gimnastă)

Valoarea originalităţii
0,10
0,20

0,30

0,40

2.6.4

şi
O dată aprobate, elemetele de originalitate trebuie semnalate în fişă cu simbolul
valoarea aprobată, ex. :(+0,30) în stânga simbolului de măiestrie, colaborarea sau riscul
corespunzător în coloana din stânga a Dificultăţii cu obiectul (D2).

2.6.5

Dacă elementul original nu este executat în formă corectă sau nu este executat cum este
prevăzut în originalitatea aprobată, pierde toată valoarea sa (element + originalidad = 0,00
puncte).
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2.7
•
•
•
•
2.8

EVALUAREA DIFICULTATII CU OBIECTUL (D2)
Arbitra de Dificultate cu obiectul (D2) trebuie sa procedeze În felul următor:
urmăreşte şi controlează toate elementele în ordinea lor de execuţie;
controlează ca ansamblul să execute într-o maniera valabilă elementele declarate;
atribuie nota corespunzătoare;
deduce penalizările.
PENALIZĂRI ARBITRE D2

Penalizări

0,10

0,20

0,30 sau mai mult
Pe fişă suma valorilor de Dificultate cu obiectul, sau valoarea
unui element de măiestrie este incorectă
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ARTISTIC (A)
1.

COMPOZITIA DE BAZA

2.

Obiectivul principal al componentei artistice într-un exerciţiu de Gimnastică Ritmică este acela
de a trezi spectatorilor emoţii şi de a arăta ideea de expresie care traduce prin următoarele
trei aspecte : acompaniamentul muzical, imaginea artistică şi expresivitatea plastică
(coregrafie).
MUZICA – GENERALITATI

2.1

Toate exerciţiile trebuie să fie executate în totalitatea lor cu acompaniament muzical. Sunt
tolerate foarte scurte întreruperi voluntare, motivate de compoziţie.

2.2

Un exerciţiu, în mod voluntar sau accidental, executat o parte importantă sau în totalitatea sa
fără acompaniament muzical, nu va fi evaluat. In cazul în care întreruperea intră în
responsabilitatea organizatorilor, gimnasta este autorizată să repete exerciţiul.

2.3

Muzica poate fi interpretată de unul sau mai multe instrumente, cu vocea utilizată ca şi
instrument (fără cuvinte). Toate instrumentele sunt autorizate cu condiţia de a exprima o
muzică cu caracteristicile necesare acompaniamentului unui exerciţiu de Gimnastică Ritmică
clar şi bine definit în structura sa.

2.4

Exerciţiul poate fi acompaniat fie de un muzician, fie de o înregistrare pe CD.

2.5
•
•
•

2.6

Condiţiile respectate pentru înregistrare :
la începutul exerciţiului este permisă înregistrarea unui semnal sonor, dar niciodată numele
gimnastei sau denumirea obiectului utilizat;
pentru fiecare exerciţiu, trebuie utilizat un CD diferit ;
înregistrarea trebuie făcută la începutul CD-lui ;
⇒ pe CD trebuie sa figureze: numele gimnastei şi cele trei litere majuscule utilizate de
FIG pentru a denumi ţara din care provine gimnasta
⇒ un desen reprezentând obiectul utilizat
⇒ durata muzicii
⇒ numele compozitorului şi denumirea muzicii utilizate
Caracteristicile acompaniamentului muzical determină structura şi trăsătura caracteristică a
compoziţiei.

2.7

Muzica exerciţiului de Gimnastică Ritmică trebuie să aibă un caracter coerent de-a lungul
exerciţiului şi un ritm bine marcat, clar şi eficace pentru a sublinia ritmul mişcărilor gimnastei.

2.8

O armonie foarte strictă între caracterul şi ritmul muzicii şi între cel al exerciţiului şi al
mişcărilor acestuia este obligatorie.

2.9

O muzică în acord cu exerciţiul numai la începutul şi la sfârşitul acestuia este considerată
,,muzică de fond’’.

2.10

Muzica poate fi compusă în mod special pentru exerciţiul respectiv sau poate proveni din
utilizarea sau din modificarea unei melodii deja existente.

2.11

În orice caz, muzica trebuie să aibă o unitate şi să nu fie o suprapunere de diverse fragmente
muzicale fără o legătură între ele.
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3

COREOGRAFIA

3.1
GENERALITATI
3.1.1 Coregrafia este caracterizată print-o „idee-ghid” realizată de un discurs motor unitar de la
început la sfârşit, cu utilizarea tuturor mişcărilor posibile ale corpului şi ale obiectului. O compoziţie
nu trebuie să fie o simplă succesiune de dificultăţi.
3.1.2 Trebuie să existe o utilizare suficientă de legăturilor tehnice, estetice şi emoţionale în raport
cu muzica, ajutând la dezvoltarea temei muzicale.
3.1.3 Dificultăţile corporale trebuie să fie repartizate de-a lungul exerciţiului într-o manieră
omogenă.
3.1.4 Legarea mişcărilor trebuie să fie logică : trecerea de la o mişcare (sau de la o secvenţă de
mişcări) la alta trebuie să prezinte o continuitate şi nu o suprapunere.
3.1.5 Suprafaţa covorului de concurs trebuie să fie utilizată în totalitatea sa.
3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

RELATII ŞI COLABORARI INTRE GIMNASTE
Caracterul tipic al exerciţiului de ansamblu este participarea fiecărei gimnaste în lucrul de
grup în mod omogen şi cu spirit de echipă. Compoziţia trebuie proiectată în aşa fel încât
idea de colaborare între toate gimnaste, în toate părţile exerciţiului să fie vizibilă.
Fiecare compoziţie trebuie să aibă diferite elemente cu «relaţii sau colaborări între
gimnaste» şi «lucru în grup» î n p l u s f a ţ ă d e relaţiile de schimb cu obiectul, şi de
diferite tipuri de organizare a lucrului colectiv:
a) în cazul de mişcări egale pentru toate gimnastele:
• organizare cu execuţie sincronizată
• organizare cu execuţie în succesiune rapidă
• organizare cu execuţie în canon
• organizare cu execuţie prin «contrast»
b) în caz de mişcări diferite pentru toate gimnastele sau pe subgrupe:
• organizare cu execuţie tip coral
• organizare cu execuţie în colaborare
Nici unul dintre aceste tipuri de organizare a lucrului nu trebuie să fie predominant.
Elementele în colaborare cu sau fără contact corporal sunt acelea în care succesul
fiecărei gimnaste depinde de coordonarea bună cu partenera (ex.: trecere prin sau
peste obiectul în mişcare al partenerei). Exerciţiul de ansamblu care, în compoziţia
sa, nu exprimă suficient acest principiu de cooperare (5 elemente minim) pierde valoare
(vezi tabelul cu penalizări).
Elementele care au o relaţie între gimnaste trebuie să fie alese respectând caracteristicile
esenţiale ale Gimnasticii Ritmice, adică:
• Mânuirea de obiect
• Estetica gimnică
Criteriile generale pentru a arbitra elementele interzise:
• Toate acţiunile executate sau poziţiile menţinute în sprijin pe una sau mai multe
partenere, fără contact cu solul pentru un timp îndelungat.
Notă «Timp îndelungat» înseamnă execuţia a 3 sau mai multe mişcări succesive sau
oprirea în pozitie 2 secunde sau mai mult.
Prin urmare, elemente cum ar fi:
• purtarea unei gimnaste în sprijin pe braţe sau pe altă parte a corpului
• tâtârea unei gimnaste pe sol pentru mai mult de 2 paşi
• mers (mai mult de 1 sprijin) pe una sau mai multe gimnaste unite
• formare de piramide
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•

3.2.7.

3.2.8.

3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

execuţia mai multor rostogoliri peste una sau mai multe gimnaste unite, fără contact
cu solul,
nu trebuie utilizate pentru că un corespund spiritului de GR.

Aceste elemente interzise vor fi penalizate în modul următor (vezi Tabelul cu penalizări):
a) Acelaşi element realizat simultan de cele 5 gimnaste sau pe subgrupe, este 1
element.
b) Un element realizat în succesiune de fiecare gimnastă, sau pe subgrupe, este 1
element.
c) Un element realizat de diferite subgrupe în diferite momente ale compozitiei, se
consideră repetiţie, prin urmare, se numără ca 1 element.
d) Totuşi, elemente diferite realizate simultan de către un grup de gimnaste se numără ca
1 element.
Din contră, sunt autorizate:
a) Elementele de colaborare unde una sau mai multe gimnaste dau, direct sau prin
intermediul obiectelor, impulsul iniţial al mişcării uneia sau mai multor partenere
(mişcare de rotaţie, sărituri, etc.)
b) Elementele pasive pasagere cu ajutorul uneia sau mai multor partenere fără deplasare
sau cu unul sau doi paşi maxim.
FORMATII
Fiecare exerţiu de ansamblu trebuie să conţină 6 formaţii diferite, minim.
Se pot utiliza formaţiile realizate de cele 5 gimnaste din ansamblu dar şi diferitele
posibilităţi de diviziune în subgrupe.
Gimnastele nu pot ramâne un timp îngelungat în aceeaşi formaţie.
Compoziţia exerciţiului de ansamblu trebuie să utilizeze toată suprafaţa covorului cu
varietate de formaţii, cu diferenţele sale de amplitutine (formaţii închise şi formaţii
deschise) cu amplasarea sa pe covor, cu utilizarea de diferite direcţii.

3.4.

ALEGEREA ELEMENTELOR CU OBIECTUL

3.4.1.

Caracterul specific al fiecărui obiect trebuie respectat.

3.4.2

Minim un element la alegere din fiecare grupă tehnică trebuie executat.

3.4.3.

3.4.4.

Obiectele trebuie să fie tot timpul în mişcare în timpul exerciţiului: mişcări tehnice cu mare
varietate de forme, amplitudini, direcţii, planuri, viteze. Obiectele trebuie utilizate în modul
cel mai variabil posibil.
În special, lansările ar trebui să fie cât mai variate cu putinţă în ceea ce priveşte planuldirecţie, de gestionare a acestora, nivelul lor sau modalităţile de măiestrie. Şi anume:
• nici unul dintre planurile posibile pentru fiecare tip de obiect în zbor (vertical, orizontal,
oblic, de rotaţie), în asociere cu direcţii diferite (înainte, înapoi, lateral, curbilinie),
• nici un nivel al poziţiei gimnastei ce lansează (în picioare, pe sol, în zbor),
• nici o modalitate de măiestrie prevăzută pentru lansări/recuperări,
ar trebui să fie predominante în exerciţiu (nu mai mult de 2 ori acelaşi aspect repetat în
formă identică). Fiecare tip predominant va fi penalizat.

3.4.5.

Obiectele nu vor fi utilizate ca decor dimpotrivă, trebuie integrate mişcărilor corpului:
elementele non-tehice şi de decor autorizate pentru gimnastele individuale nu sunt
autorizate pentru ansamblu. Cu toate acestea, este posibil să se efectueze elemente
originale, estetice şi coregrafice diferite, cu condiţia ca aceste elemente să aibă o durată
scurtă, cu un eventual statism al gimnastelor sau al obiectelor cu o durată nu mai mult de
3 mişcări şi care să se coordoneze cu lucrul în grup şi cu colaborările.
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3.5.
3.5.1.
3.5.2.

ALEGEREA ELEMENTELOR CORPORALE
Regulile generale prevăzute pentru exerciţiile individuale sunt valabile, excepţie
§ 3.2. (vezi Partea a Doua, Exerciţiile Individuale– Artistic).
Pentru ansamblu, există în plus regulile următoare:
• Grupa corporală obligatorie fiecărui obiect nu este obligatorie pentru exerciţiile de
ansamblu.
• Minim, trebuie executat un element, la alegere, din fiecare grupă corporală.

3.6.
3.6.1

ELEMENTEL PRE-ACROBATICE
Toate regulile generale prevăzute pentru exerciţiile individuale sunt valabile deasemenea
pentru amsamblu , (vezi Partea a Doua, Exerciţiile Individuale– Artistic).

3.6.2

Elementele pre-acrobatice dintr-o compoziţie se numără astfel:
a) acelaşi element realizat simultan de cele 5 gimnaste sau pe subgrupe, este 1
element;
b) acelaşi element realizat succesiv de cele 5 gimnaste sau pe subgrupe, este 1
element;
c) acelaşi element realizat de diferite subgrupe în diferite momente ale
compozitiei, se consideră repetiţie, prin urmare, se numără ca 1 element;
d) totuşi, elemente diferite realizate simultan de către un grup de gimnaste se numără
ca 1 element.

3.7.

VARIETATE

3.7.1.

Varietatea trebuie să cuprindă următoarele aspecte :
a. dinamismul
b. utilizarea spaţiului :
• direcţii
• traiectorii
• nivele de lucru
• modalităţi de deplasar
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4. PENALIZARILE ARBITRELOR A
Penalizare

Compoziţia
muzicala

Coregrafia

0.10

0.30 şi mai mult

Absenţa armoniei în ceea ce
priveşte caracterul fiecărei
secvenţe de mişcări în raport cu
muzica (de fiecare dată, până la
maxim 1.00 puncte)
Absenţa armoniei în ceea ce
priveşte ritmul fiecărei secvenţe de
mişcări în raport cu muzica (de
fiecare dată, până la maxim 1.00
puncte
Intrerupere în ceea ce priveşte
logica legării mişcărilor : 0.10 de
fiecare dată.

Repartiţia neomogenă a
dificultăţilor

Muzică de fond
2,00 puncte
Insuficienţa legărilor
tehnice, estetice şi
emoţionale în raport cu
muzica (lipsa de
unitate): 0.50

Pentru fiecare element de
colaborare lipsă

Colaborările
între gimnaste
Relaţii între
gimnaste

0.20
Absenţa unităţii între
diferite părţi muzicale
Sfârşitul muzicii întrerupt
brutal

Element cu contact
corporal neautorizat
Lipsa de varietate în organizarea
lucrului colectiv
Lipsa unei formaţii

Formaţii

Oprire îndelungată într-o
formaţie
Varietate insuficientă în formaţii
Varietate insuficientă în
amplitudine

Lipsa unei grupele tehnice de
mânuire a obiectelor sau corporale

Alegerea
elementelor cu
obiectul şi
corporale

Lipsa echilibrului între toate
grupele tehnice ale obiectului
Varietate insuficientă în utilizarea
corpului

Lipsa de varietate a
lansărilor/prinderilor : pentru mai
mult de 2 lansări/prinderi în acelaşi
plan/direcţie sau nivel sau
modalitate : 0.10 pentru fiecare
predominare
Elemente inestetice
Code de pointage Gymnastique rythmique 01/01/2009

Ocupare insuficientă a
covorului
Lipsa de varietate a
mişcărilor tehnice : formă,
amplitudine, direcţie, plan,
viteză

Pentru fiecare element
decorativ suplimentar
Participarea insuficientă a
întregului corp (utilizare
segmentară a corpului)
Participarea insuficientă a
întregului corp (utilizare
segmentară a corpului)

Insuficienţa mişcărilor
însoţite de trunchi, cap,
gât, braţe, mâini (lipsa
expresivităţii plastice) :
0.50
Insuficienţa mişcărilor
însoţite de trunchi, cap,
gât, braţe, mâini (lipsa
expresivităţii plastice) :
0.50

Compoziţie cu carenţe de
carácter gimnic
115

Elementele preacrobatice

Varitate în
utilizarea
spaţiului

Element pre-acrobatic
autorizat executat cu o
tehnică neautorizată
Pentru fiecare repetare a
elementelor pre-acrobatice
autorizate, izolate sau în
combinaţie
Elemente pre-acrobatice
neautorizate
Elemente pre-acrobatice
fără legătură cu obiectul
Absenţa de varietate a
utilizării spaţiului : direcţii
Absenţa de varietate a
utilizării spaţiului: traiectorii
Absenţa de varietate a
utilizării spaţiului :nivele
Absenţa de varietate a
utilizării spaţiului :
modalităţi de deplasare

Si în dinamism

La sfârşitu
exerciţiului

Caz particular

5.

Absenţa de varietate
în dinamismul mişcărilor
(viteză şi intensitate)
Absenţa contactului cu
obiectul la sfârşitul
exerciţiului (greşeasă de
compoziţie)
Abandonul unei gimnaste:
în timpul I părţi: 2,00
în timpul aIIa parti: 1,00

EVALUARE ARTISTIC (A) :
Arbitrul de la Artistic (A) trebuie să noteze toate greşelile de compoziţie şi să dea totalul
penalizărilor.
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EXECUTIE (E)
Notă : Greşelile de execuţie sunt penalizate de fiecare dată şi pentru fiecare element greşit, cu
excepţia penalizărilor globale:
1.
MUZICA SI MISCARE
0.10
0.20

Penalizare
Muzică –
mişcare

Lipsa de sincronizare
între ritmul individual şi
cel al grupului

(pentru fiecare
gimnastă)

Penalizare
Sincronizare şi
armonie

Formaţii şi
deplasări

2.
GRESELI DE ANSAMBLU
0.10
0.20

0.30 sau mai mult
Absenţa
concordanţei între
muzică-mişcare la
sfârşitul exerciţiului :
0.50
Absenţa
concordanţei între
muzică-mişcare la
sfârşitul exerciţiului
din cauza unei
pierderi : 0.30 (plus
pierderea)

0.30 sau mai mult

Lipsa de sincronizare în
ceea ce priveşte viteza,
amplitudinea sau
intensitatea expresivităţii
(de fiecare dată, până la
max. 1.00 punct)
Alterarea desenului unei
formaţii
Imprecizie în ceea ce
priveşte direcţia şi forma
deplasărilor
Coliziunea între
gimnaste (plus
consecinţele)

Notă : Absenţa amplitudinii unui element corporal sau diferenţa în ceea ce priveşte forma unei
mişcări cu obiectul realizată de una sau mai multe gimnaste determină o alterare a armoniei
generale sau a sincronizării. Există o penalizare chiar dacă există greşeală tehnică sau nu.
3.
Penalizare
Pierderea şi
recuperarea
obiectului

TEHNICA CU OBIECTUL (GENERALITATI)
0.10
0.20
0.30 sau mai mult

(pentru fiecare
gimnastă)

Pierderea şi
recuperarea imediată
fără deplasare
Pierderea şi
recuperarea după
deplasare (1- 3 paşi):
0.50
Pierderea şi
recuperarea după o
deplasare mare (4
paşi sau mai mulţi) :
0.70
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Tehnica cu
obiectul
(pentru fiecare
gimnastă)

Pierderea şi utilizarea
obiectului de
rezervă : 0.50
Pierderea obiectului
(absenţa contactului)
la sfârşitul exerciţiului
: 0.50
Traiectorie imprecisă
şi prinderea în zbor a
obiectului cu 2 paşi
sau mai mult

Traiectorie imprecisă şi
prinderea în zbor a
obiectului cu un pas
Prinderea incorectă sau
cu ajutorul celeilalte
mâini sau a corpului
Contact involuntar cu
corpul şi alterarea
traiectoriei

Statismul obiectului
pe timpul unei
colaborări sau la
începutul exerciţiului
Coliziune între
obiecte (plus
consecinţele)

(de fiecare dată)

COARDA
Penalizare
Tehnica de
bază

0.10

0.20

0.30 sau mai mult

Mânuire incorectă în
ceea ce priveşte
amplitudinea, forma sau
planul de lucru, coarda
nefiind ţinută de capete
(de fiecare dată, până la
max. 1.00 punct)
Nod în coardă
Pierderea unui capăt a
corzii cu o mică
întrerupere a
exerciţiului

Pierderea unui
capăt (pt
fiecare
gimnastă)
Infăşurare
involuntară
(pt fiecare
gimnastă)
Sărituri / Săltări
(pt fiecare
gimnastă)

In jurul corpului sau a
unui segment cu
întreruperea
exerciţiului
Impiedicarea în coardă

CERC
Penalizare
Tehnica de
bază

0.10

0.20

0.30 sau mai mult

Mânuire incorectă :
alterarea planului de
lucru, vibraţii (de fiecare
dată, până la max. 1.00
punct)

Rulări
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Rotaţii

Rulare involuntar
incompletă pe corp
Alunecarea cercului pe
antebraţ

Alunecarea cercului
pe braţ

Prindere : contact cu
antebraţul

Prindere : contact cu
braţul

Rotaţie neregulată pe
axul vertical

Lansări şi
prinderi
Treceri prin
cerc(fiecare
gimnastă)

Impiedicarea în cerc

MINGE
Penalizare
Tehnica de
bază

0.10

0.20

0.30 sau mai mult

Mânuire incorectă şi
minge sprijinită pe
antebraţ sau ţinută ,,în
ghiară’’ (de fiecare dată,
până la max. 1.00
punct)
Rulare incorectă cu
ricoşare

Rulări

Rulare involuntar
incompletă pe corp

MACIUCI
Penalizare
Tehnica de
bază

Cerculeţe şi
morişti
Lansări şi
prinderi
Mişcări
asimetrice

0.10

0.20

0.30 sau mai mult

Mânuire incorectă (vezi
greşelile specifice mai
jos) (0.10 de fiecare
dată, până la max. 1.00
punct)
Mişcări neregulate sau
întrerupte
E depărtate în timpul
moriştilor
Alterarea sincronizării
rotaţiei măciucilor în
timpul zborului
Lipsa clarităţii în planurile
de lucru

Pierderea şi
recuperarea
celor 2 măciuci
(pt fiecare
gimnastă)

Pierderea celor 2
măciuci şi
recuperarea imediată
fără deplasare: 0.40
Pierderea celor 2
măciuci şi
recuperarea după
deplasare (1- 3 paşi)
: 0.60
Pierderea celor 2
măciuci şi recuperarea
după o deplasare mare
(4 paşi sau mai mulţi) :
0.80
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Pierderea celor 2
măciuci la sfârşitul
exerciţiului : 0.60

PANGLICA
Penalizare
Tehnica de
bază

Infăşurare
involuntară
(pt fiecare
gimnastă)
Serpuiri şi
spirale

0.10

0.20

0.30 sau mai mult

Nod în panglică fără
întreruperea exerciţiului

Nod în panglică cu
întreruperea
exerciţiului
In jurul corpului sau a
unui segment cu
întreruperea
exerciţiului

Alterarea desenului (de
fiecare dată, până la
max. 1.00 punct)
Mânuire incorectă :
transmitere imprecisă,
bagheta ţinută involuntar
de centru, trecerea
incorectă dintr-un desen
în altul, plesnirea
panglicii (0.10 de fiecare
dată, până la max. 1.00
punct)

Serpuiri sau bucle
insuficient de strânse
(de fiecare dată, până la
max. 1.00 punct)
Serpuiri sau bucle
insuficient fără aceeaşi
amplitudine (de fiecare
dată, până la max. 1.00
punct)
Capătul panglicii
rămâne involuntar pe
sol

Lansări şi
desprinderi

Penalizare
Generalităţi

Tehnica de
bază

4.
TEHNICA CORPORALA
0.10
0.20

0.30 sau mai mult

Mişcare incompletă
Deplasare involuntară
fără lansare : ajustarea
poziţiei pe covor

Ţinuta incorectă a unui
segment pe timpul unei
mişcări (de fiecare dată
până la maxim 1.00
pct.)
Pierderea echilibrului :
mişcare suplimentară
fără deplasare
(fiecare gimnastă)

Code de pointage Gymnastique rythmique 01/01/2009

Pierderea echilibrului :
mişcare suplimentară
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Pierderea
echilibrului şi sprijin
pe una sau pe
ambele mâini sau
sprijin pe obiect :
0.50 (fiecare
gimnastă)
Pierderea totală a
echilibrului şi cădere :
0.70 (fiecare
gimnastă)
Statismul gimnastei
(fiecare gimnastă)
Gimnasta(le) fără
obiect pentru mai
mult de 4 mişcări
Statismul gimnastei
sau a obiectului
pentru mai mult de 4
mişcări
Gimnasta ţine mai
mult de un obiect pe
un timp îndelungat
2 sau mai multe
obiecte ţinute de
gimnastă fără
mânuire
Elemente de
colaborare : statismul
unei gimnaste sau a
unui obiect pentru
mai mult de 3 mişcări

La începutul
exerciţiului

Pe parcursul
exerciţiului

Lipsa amplitudinii

Sărituri
Echilibre

Aterizare greoaie
Lipsa amplitudinii
Lipsa amplitudinii

Piruete

Elemente de
supleţe

Deplasare (alunecare) în
timpul rotaţiei
Lipsa amplitudinii

Elemente preacrobatice

Code de pointage Gymnastique rythmique 01/01/2009

Formă nedefinită şi
nemenţinută
Formă nedefinită şi
nefixată
Sprijin pe talpă în
timpul rotaţiei
Mică săritură pe timpul
rotaţiei
Lipsa continuităţii în
mişcare : întrerupere
sau neregularitate
Imprecizie în ceea ce
priveşte planul sau
direcţia
Tehnica de execuţie
incorectă
Aretizare greoaie pe
sol

Axul vertical nu e
menţinut : finalizare
cu un pas
Axul vertical nu e
menţinut : finalizare
cu un pas

121

Notă :
1. Greşelile de execuţie sunt penalizate în mod normal pentru fiecare gimnastă ; toate
celelalte greşeli care nu sunt precizate în caracter îngroşat, sunt penalizări globale aplicate
indiferent de numărul gimnastelor care greşesc (de la 1 la 5).
2. Statismul obiectului : obiectele nu pot fi ţinute pur şi simplu, nici să servească de sprijin
pentru o gimnastă sau partenera sa, nici să fie puse imobile pe sol. (Vezi Partea a Doua –
Exerciţiile Individuale, Execuţie).
3. Statismul gimnastei : gimnasta nu trebuie să rămână imobilă în momentul în care nu mai
este în contact cu obiectul (ex.: lansări, rulări) sau în momentul în care aşteaptă ca
partenera să execute sau să-şi termine acţiunea. (Vezi Partea a Doua – Exerciţiile
Individuale, Execuţie).
4. Muzică - mişcare : ansamblul trebuie să evolueze pe tot parcursul exerciţiului într-o
armonie foarte strictă între caracterul şi ritmul fiecărei secvenţe de mişcări. Durata fiecărei
secvenţe este determinată de structura compoziţiei musicale alese.
4.

EVALUARE EXECUTIE (E)

Fiecare arbitru de la execuţie (E) trebuie să noteze toate greşelile de execuţie şi să dea
totalul penalizărilor.
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FEDERATION INTERNATIONALE DE
GYMNASTIQUE

FONDEE 1881

PARTEA A PATRA

ANEXE

1.

Anexa 1 Exemple de prinderi

2.

Anexa 2 - Programa gimnastelor junioare
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ANEXE 1 - EXEMPLE DE PRINDERI
Exemple de Prinderi la spate sau înafara câmpului vizual cu mâna/mâini
COARDA
CERC
PANGLICA
MINGE

MACIUCI

1 mână

Exemple de Prinderi la spate sau înafara câmpului vizual fără mâna/mâini
COARDA
CERC
PANGLICA
MINGE
MACIUCI

Exemple de Prinderi fără ajutorul măinilor
COARDA
CERCE
PANGLICA

MINGE

MACIUCI

Exemple de prinderi mixte (mână şi altă parte a corpului )
COARDA
CERC
PANGLICA
MINGE

MACIUCI
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Exemples de prinderi pe sub picior in timpul unei sarituri
COARDA
CERC
PANGLICA
MINGE

MACIUCI

Prinderi specifice fiecărui tip de obiect, exemple :
•

Coarda: prindere şi trecere prin obiect în timpul aceleiaşi faze de
zbor a săriturii

•

Cerc: ca la coardă plus recuperare directă cu rulare

•

Panglica: ca la coardă

• Minge: prindere directă cu rulare
COARDA
CERC
PANGLICA

MINGE

MACIUCI

Exemple de prinderi executate culcată la sol cu corpul răsturnat fără ajutorul mâinilor
COARDA

CERC

PANGLICA

MINGE

MACIUCI
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Prinderi de obiect în echilibru pe o parte a corpului, cu excepţia mâinilor şi a
braţelor, care alunecă sau desprind voluntar.
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ANEXA 2 - PROGRAMA GIMNASTELOR JUNIOARE
1.

2.

Vârsta gimnastelor
Anul

Anul naşterii

2009:
2010:
2011:
2012:

1996-1995-1994
1997-1996-1995
1998-1997-1996
1999-1998-1997

Programa de concurs
2.1

Gimnastele individuele: 4 exerciţii.
2009 :
Coarda, cerc, minge, maciuci
2010 :
Coarda, cerc, minge, maciuci
2011 :
Cerc, minge, maciuci, panlica
2012 :
Cerc, minge, maciuci, panlica

2.2

Ansamblu: 2 exerciţii.
2009 : 4 Panglici, 4 Cercuri
2010 : 4 Panglici, 4 Cercuri
2011 : 4 Corzi, 4 Cercuri
2012 : 4 Corzi, 4 Cercuri

Notă* : panglici de 5 metri.
3.

Programa tehnică pentru exerciţiile individuale
Durata exerciţiilor : 1’15’’- 1’30’’. Evoluţia pedagogică va fi dată prin diminuarea
numărului de dificultăţi.
o Dificultăţi (D)
o Dificultăţi corporale (D1) : 10 dificultăţi, 7,00 puncte, maxim. Valoarea
fiecărei dificultăţi: 1,00 punct, maxim.
Dificultăţile aparţinând grupei corporale obligatorii (GCO) trebuie
reprezentate prin :



7 dificultăţi din GCO, minim, într-un exerciţiu cu 8 - 10 dificultăţi
5 dificultăţi din GCO, minim, într-un exerciţiu cu 7 dificultăţi (sau
mai puţin)

În exerciţiul cu cerc, toate cele 4 grupe corporale trebuie reprezentate
prin :
• 2 dificultăţi, minim, de fiecare grupă corporală într-un exerciţiu
cu 8 - 10 dificultăţi
• 1 dificultate , minim, 2 maxim, din fiecare grupă corporală întrun exerciţiu cu 7 dificultăţi (sau mai puţin)
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o Dificultăţile cu obiectul (măiestrie cu şi fără lansare şi risc)(D2) : 10,00
puncte maxim (maxim, 2 prinderi de risc).
o Artistic (Musică şi coregrafie) (A) : 10,00 puncte maxim. Exigenţa de echilibru
între mâna dreaptă şi mâna stângă. Penalizare : 0,50 puncte în cazul
absenţei echilibrului .
o Execuţie (E) : 10,00 puncte maxim.
Calcuarea notei finale: suma notelor D1 şi D2 şi împărţită la 2 + Nota finală A +
Nota finală E. Total : 28,50 puncte maxim.
4.

Programa tehnică pentru exerciţiul de ansamblu
Durata exerciţiului: 2’15-2’30. Evoluţia pedagogică va fi
numărului de dificultăţi.

dată prin diminuirea

o Dificultate (D)
o Dificultăţi Corporale (D1) : 10 dificultăţi, 7,00 puncte, maxim, din care 4
schimburi minim. Valoarea fiecărei dificultăţi: 1,00 punct, maxim.
o Dificultăţi cu obiectul (măiestria cu şi fără lansare şi risc) (D2) : 10,00
puncte maxim. (maxim 2 prinderi de risc).
o Artistic (Musică şi coregrafie) (A) : 10,00 puncte maxim. Exigenţa de echilibru
între mâna dreaptă şi mâna stângă. Penalizare : 0,50 puncte în cazul
absenţei echilibrului .
o Execuţie (E): 10,00 puncte maxim.
Calcuarea notei finale: suma notelor D1 şi D2 şi împărţită la 2 + Nota finală A +
Nota finală E. Total : 28,50 puncte maxim.
5.

Compoziţia arbitrajului şi calcularea notelor
4 arbitre de Dificultate (D), 4 arbitre Artistic (A), 4 arbitre Execiţie (E):
• Brigada D n. 4 arbitre (2 arbitre D1 : 7,00 puncte maxim; 2 arbitre D2 : 10,00
puncte maxim): (nota prin adiţionare)
• Brigada A: de la 0 la 10 puncte maxim. (arbitrele dau totalul penalizărilor)
• Brigada E: de la 0 la 10 puncte maxim (arbitrele dau totalul penalizărilor)
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