Newsletter nr 11 – czerwiec 2020
Drodzy Przyjaciele,
W tych dziwnych i nierealnych czasach, chcę podzielić się kilkoma dobrymi wiadomościami:
powstało porozumienie pomiędzy miastem Genewa, Lokalnym Komitetem Organizacyjnym
Światowych Zawodów w Grupach Wiekowych i Mistrzostw Świata w akrobatyce sportowej,
a FIG-iem.
Został potwierdzony nowy termin 27-mych Mistrzostw Świata w akrobatyce sportowej FIG
w Genewie, Szwajcaria. Mistrzostwa Świata, które nie mogły odbyć się w maju 2020 roku
ze względu na kryzys zdrowotny, rozegrane zostaną w terminie 18 – 20 czerwca 2021. Będą
one poprzedzone Światowymi Zawodami w Grupach Wiekowych FIG, które odbędą się
w terminie 9-15 czerwca 2021.
Komitet Wykonawczy FIG podjął następujące decyzje:
1. Światowe Zawody w Grupach Wiekowych FIG i Mistrzostwa Świata w akrobatyce
sportowej FIG w 2021 roku zostaną przeprowadzone wg bieżących przepisów;
2. Zawody w kategorii wiekowej 11-16 zostaną rozegrane po raz ostatni w 2021 roku
podczas Światowych Zawodów w Grupach Wiekowych w akrobatyce sportowej,
ponieważ kontrakt tej imprezy zawiera tę kategorię wiekową.
Układy wykonywane w finale dla kategorii 11-16 w zależności od konkurencji,
pozostają tak jak zaplanowano w roku 2020.
3. Przepisy dla wszystkich konkurencji, także Przepisy Techniczne i Przepisy
Światowych Zawodów w Grupach Wiekowych w akrobatyce sportowej pozostają w
swojej mocy bez zmian do końca roku 2021.
Komitet Wykonawczy FIG finalizuje wymagania w kategoriach wiekowych
juniorskich na rok 2021 i oficjalny komunikat ukaże się wkrótce po 10 – tym lipca.
4. Wszystkie kursy i egzaminy sędziowskie FIG Brevet zostały również przesunięte o
rok.
Wyjaśnienia:
1) Baza piramidy str. 70 - B10 o wartości 16 może być wykonywana na dwóch stopach,
ID i wartość piramidy pozostaje bez zmian.

2) Stanie na rękach: następująca pozycja jest traktowana jako wariacja prostego stania na
rękach o wartości 2 w krótkich rękach i wartości 4 w długich rękach.

Aktualizacja kalendarza imprez FIG w akrobatyce sportowej:
1. 2021 - Światowe Zawody w Grupach Wiekowych i Mistrzostwa Świata w akrobatyce
sportowej: 7-20 czerwca 2021, Genewa – Szwajcaria
2. 2022 - Światowe Zawody w Grupach Wiekowych i Mistrzostwa Świata w akrobatyce
sportowej: 28 luty – 13 marca 2022, Baku – Azerbejdżan
3. 2022 – The World Games: 7-17 lipiec 2022, Birmingham AL., USA
4. 2024 – Światowe Zawody w Grupach Wiekowych i Mistrzostwa Świata w akrobatyce
sportowej: 19 maja – 3 czerwca 2024, Holon – Izrael
*Puchary Świata: Proces składania wniosków na organizację Pucharów Świata FIG w
2021 roku został aktywowany.

Mam nadzieję, że te informacje pomogą Wam podjąć niezbędne decyzje w planowaniu
procesu szkoleniowego, dadzą Wam nadzieję, i motywację na przyszłość. Jeśli
otrzymamy jakieś istotne informacje, podzielimy się nimi z Wami.
Ta pandemia uderzyła w akrobatykę sportową bardzo mocno, ponieważ jesteśmy sportem
kontaktowym, ale trenerzy i ich zawodnicy w wielu krajach znaleźli kreatywne sposoby
pracy i dzielili się nimi w mediach społecznościowych. Było to bardzo inspirujące dla
wielu na całym świecie.
Wszyscy członkowie Komitetu Technicznego ACRO czeka z niecierpliwością, aby
spotkać się z całą społecznością akrobatyki znowu.

Rosy TAEYMANS

