Newsletter nr 13 – grudzień 2020
Drodzy Przyjaciele,
Mam nadzieję, że wszyscy czujecie się dobrze i z niecierpliwością i nadzieją nie możecie się
doczekać spotkania razem z członkami ACRO TC i ze mną.
Chcemy poinformować Was o niektórych decyzjach podjętych przez Komitet Techniczny Acro
podczas naszych spotkań wideo.
Pytania i odpowiedzi, wyjaśniania i nowe elementy zatwierdzone przez ACRO TC w roku 2020:
1. Poniżej, element B jest traktowany jako wariant elementu A: strona 66 - A9
(zobacz również stronę 58), ale nie spełnia on wymagania specjalnego – niepodtrzymane
stanie na rękach.

Element A

Element B

2. Pozycja w trójkach kobiet, strona 65 - D6, kategoria 1, może być również wykonana
stojąc twarzą w twarz i jest traktowana jako wariant z tymi samymi koordynatami.

3. Trójki kobiet, element dynamiczny: strona 75, 18 - R7
Następujące wartości zostały dodane do strony 75

4. Dwójki mężczyzn, „korbet” w przód w barki: strona 47 – 20 – 4G – wartość 6
Końcowa pozycja została dodana na stronie 47 – G

5. Pozycja wyjściowa w „mount”:

Pozycja wyjściowa z kolan dolnego może być traktowana jako wariant pozycji wyjściowej tyłem
z pomocą dolnego.

6. „Mount” – strona 33, A - 21 – kiedy jest wykonywany w pozycji łamanej będzie
traktowany jako wariant z tymi samymi koordynatami, ale otrzyma dodatkową wartość
+2.

7. Pozycja na szerokich rękach średniego partnera została dodana na stronę 95 w boxie A10,
wartość 10 z dodatkową wartością +2 za szerokie ręce.

Powiadomienie:
Nowe elementy: korekta informacyjna w CoP (przepisach FIG):
Prośba o oficjalną wycenę przez ACRO TC może być przesłana przez waszą federację,
za pomocą oficjalnego formularza, który można znaleźć w Tabelach Grup Trudności,
na adres mailowy Prezydenta ACRO TC:
rosy.acro@skynet.be
or
rosyt.acro@gmail.com
Prośba musi zawierać szczegółowy szkic elementu, z sugerowaną wartością
za ten element oraz filmik video.
Wszystkie prośby proszę wysalać przed 1 marca 2021 roku, abyśmy mogli je wycenić i dodać
do następnych Tabel Grup Trudności.

Kalendarz imprez FIG w akrobatyce sportowej:
2021
•

Seria Pucharów Świata w akrobatyce sportowej w roku 2021
Puchar Świata, 19-21.02.2021r., Oktyabrysky - RUS
Puchar Świata, 05-07.03.2021r., Maia - POR
Puchar Świata, 09-11.04.2021r., Puurs - BEL
Puchar Świata, 23-25.04.2021r., Sofia – BUL (impreza przełożona z roku 2020, ale
będzie częścią serii pucharów w roku 2021)
11-te Światowe Zawody w Grupach Wiekowych i 27-me Mistrzostwa Świata
Seniorów w akrobatyce sportowej: 7-20 czerwca 2021, Genewa – Szwajcaria

1.
2.
3.
4.
•

2022
• 12-te Światowe Zawody w Grupach Wiekowych i 28-me Mistrzostwa Świata
Seniorów w akrobatyce sportowej: 28 luty – 13 marca 2022, Baku – Azerbejdżan
• The World Games: 7-17 lipiec 2022, Birmingham AL., USA
2024
• 13-te Światowe Zawody w Grupach Wiekowych i Mistrzostwa Świata Seniorów
w akrobatyce sportowej: 19 maja – 3 czerwca 2024, Holon – Izrael
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