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Po zakończeniu oficjalnych zawodów FIG/KTK publikuje Newsletter, który
zawiera:
 Wszystkie nowe elementy z nadanym numerem elementu,
symbolem i rysunkiem.
 Nowe połączenia
Aneksy do Przepisów Sędziowania będą rozsyłane przez Sekretarza
Generalnego FIG do wszystkich zrzeszonych federacji, włączając datę od
jakiej będą obowiązywały na wszystkich oficjalnych zawodach FIG.
POMOC
Dodatkowe przykłady, opisy, wyjaśnienia można znaleźć na stronie
internetowej FIG, w zakładce WAG Help Desk.
SŁOWNICZEK
Jakość wykonania
Choreografia
Kompozycja
Dynamika

SKRÓTY








ĆW – Ćwiczenia wolne
T – Trudność (A, B, C, D, E, F, G, H)
TP – Trudne połączenia
WK – Wymagania kompozycyjne

KTK – Komisja Techniczna Kobiet
IO – Igrzyska Olimpijskie
MŚ – Mistrzostwa Świata
RT – Regulamin Techniczny
S – Skok
P – Poręcze
R – Równoważnia

Ekspresyjność
Precyzja
Pozycja ciała
Postawa ciała
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Twórcza aranżacja ćwiczenia
Wymagania dotyczące ćwiczenia
Aktywna, energiczna, wybuchowa zmiana intensywności
wykonania
Służy do wyrażania emocji, znaczenia uczucia
Każdy ruch musi wykazać się doskonałą kontrolą w każdej
fazie elementu, dokładność - od startu po zakończenie
Pozycja używana przy opisywaniu kształtu ciała podczas
lotu (występu w powietrzu)
Postawa do opisania ciała, gdy stopy stykają się z podłogą
(tj. podczas lądowania, ale także podczas choreografii)

CZĘŚĆ I – PRZEPISY OBOWIĄZUJACE UCZESTNIKÓW ZAWODÓW
ROZDZIAŁY 1 - 5
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ROZDZIAŁ 1 – CELE
PRZEPISY SĘDZIOWANIA zostały opracowane w celu:
1. Zapewnienia
obiektywnego
sposobu
oceniania
ćwiczeń
gimnastycznych
we
wszystkich
poziomach
konkursów:
regionalnych, krajowych i międzynarodowych.
2. Ujednolicenia sędziowania we wszystkich czterech fazach
oficjalnych zawodów FIG: Kwalifikacjach (C-I), Finale Drużynowym
(C-IV), Finale Wieloboju (C-II) oraz Finale Indywidualnym na
poszczególnych przyrządach (C-III),
3. Wyłonienia najlepszej gimnastyczki w każdej konkurencji.
4. Wskazania zawodniczkom i trenerom kierunku przygotowań
ćwiczeń na zawody.
5. Dostarczenia informacji o źródle przepisów i innych informacji
technicznych często potrzebnych na zawodach sędziom, trenerom
i gimnastykom.
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ROZDZIAŁ 2 – Przepisy dla zawodniczek.

E. Na przygotowanie się i ponowne rozpoczęcie ćwiczenia po
upadku z poręczy (30 sek.) i po upadku z równoważni (10 sek.)
F. Konsultacji z trenerem podczas czasu dostępnego po upadku z
przyrządów oraz pomiędzy pierwszym a drugim skokiem
G. Uzyskania pozwolenia na podniesienie obu żerdzi w
przypadkujeśli jej stopy dotykają materaca.

Artykuł 2.1 Prawa zawodniczek
2.1.1. Przepisy ogólne

Zawodniczce gwarantuje się prawo do:
A. Uczciwej, wiarygodnej oceny zgodnej ze wszystkimi artykułami
PRZEPISÓW SĘDZIOWANIA
B. otrzymania na piśmie wyceny stopnia trudności zgłoszonego
nowego skoku lub elementu w odpowiednim czasie przed
rozpoczęciem zawodów
C. Przedstawienia oceny natychmiast po wykonaniu ćwiczenia lub
zgodnie ze szczegółowymi przepisami regulującymi dane zawody.
D. Powtórzenia całego ćwiczenia (bez kary) za zgodą Superior Jury:
● jeżeli ćwiczenie zostało przerwane z przyczyn niezależnych od ich
kontroli lub odpowiedzialności,
● jeśli ochrona rąk (skóry, bandaże) są znacznie rozdarte powodując
upadek lub przerwanie ćwiczenia. Zawodnik musi natychmiast
pokazać uszkodzoną (np. skórę) do sędziego D1 przed
opuszczeniem podium, aby otrzymać pozwolenie na powtórzenie
ćwiczenia.
Uwaga: zawodniczka może powtórzyć całe ćwiczenie w końcu rotacji
(przed zmianą przyrządu), lub jeśli jest ostatnią zawodniczką w
rotacji - w czasie wyznaczonym przez SJ
E. Opuszczenia na krótko Sali zawodów z przyczyn osobistych;
Uwaga: Zawody nie mogą się opóźnić z powodu jej nieobecności
F. Otrzymania od kierownika delegacji, poprawnie obliczonego
komunikatu końcowego, zawierającego wszystkie jej wyniki
uzyskane na zawodach

Rozgrzewka
W kwalifikacjach (C-I),finale wieloboju(C-II) i finale drużynowym(C-IV)
 Każda zawodniczka biorąca udział w zawodach (w tym
zawodniczki zastępujące zawodniczki kontuzjowane) ma prawo
do rozgrzewki na podium bezpośrednio przed zawodami na
wszystkich przyrządach zgodnie z przepisami technicznymi
dotyczącymi zawodów
 Na skoku ( Drużyny i indywidualne grupy )
- tylko 2 próby ( w finale wieloboju, finale drużynowym i w finale na
skoku)
- max 3 próby ( w kwalifikacjach do finału na skoku )
 30 sek. na R i ĆW
 50 sek. na poręczach wliczając przygotowanie poręczy
UWAGA:


W kwalifikacjach (C-I) oraz finale drużynowym (C-IV)
całkowity czas rozgrzewki należy do drużyny( z wyjątkiem
skoku ). Drużyny muszą zwracać uwagę na wykorzystanie
czasu, aby ostatnia zawodniczka miała możliwość
rozgrzewki.



W grupach mieszanych – MIX – zawodniczka dysponuje
czasem rozgrzewki indywidualnie. Kolejność rozgrzewki
powinna odpowiadać przebiegowi zawodów.



Koniec czasu rozgrzewki sygnalizowany jest gongiem.
Jeżeli w tym momencie zawodniczka jest psychicznie i
fizycznie przygotowana do skoku lub znajduje się na
przyrządzie, może dokończyć rozpoczęty element lub
sekwencję. Po zakończeniu czasu rozgrzewki lub podczas

2.1.2. Przyrządy - Zawodniczce gwarantuje się prawo do:
A. Wyposażenia w takie same przyrządy i materace na salach
treningowych, salach rozgrzewkowych i na podium, które odpowiadają
specyfikacjom i normom FIG dotyczących oficjalnych zawodów.
B. Umieszczenia odskoczni na dodatkowym 10 cm materacu ( P, R )
C. Użycia magnezji na poręczach i zrobienia małych znaków na
równoważni
D. Obecności 1 obserwatora (trenera asekurującego ) na poręczach
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e. Nie może dokonywać zmian wysokości żadnego przyrządu bez
wcześniejszej zgody.
f. Nie może rozmawiać z sędzinami podczas zawodów
g. Nie może opóźniać zawodów poprzez pozostawanie zbyt długo na
podium po wykonaniu ćwiczenia, ponowne wejście na podium, w
jakikolwiek sposób nadużywania swoich praw lub nadużywania
praw innych zawodniczek
h. Po upadku z przyrządu – musi powstrzymywać się od zbyt
długiego, celowego, nieuzasadnionego pozostania (w pozycji
nie na stopach) – opóźnianie zawodów bez uzasadnienia.
i. Musi powstrzymywać się przed wszelkimi innymi formami
łamania dyscypliny, niewłaściwym zachowaniem i naruszaniem
praw innych zawodniczek.( Np. znakowania planszy magnezją,

przerwy w zawodach, przyrząd może zostać przygotowany,
ale nie może być użyty.(na poręczach max. dwie osoby)


Na 30 sek. przed rozpoczęciem ćwiczenia sędzia D1 daje
wyraźny sygnał do startu (na oficjalnych zawodach FIG
takim sygnałem jest zielone światło)

2.2 Powinności zawodniczek
a. Znać i stosować się do przepisów sędziowania
b. Składać osobiście lub za pośrednictwem trenera przynajmniej
24 h przed rozpoczęciem treningu na podium pisemną prośbę do
Przewodniczącego Komisji Zawodów o wycenę trudności
nowego elementu.
c. Dozwolone jest podniesienie żerdzi o 5cm. jeśli gimnastyczka
dotyka stopami podłoża.Musi to zostać zgłoszone organizatorom
przed Spotkaniem Orientacyjnym lub najpóźniej podczas
Treningu na podium i zweryfikowane przez Przewodniczącego
lub członka Najwyższego Jury podczas treningu.

niszczenia powierzchni przyrządów lub części tych przyrządów
podczas ich przygotowywania do ćwiczeń, używania wody na
powierzchnię równoważni albo usuwania sprężyn z odskoczni,
przechodzenia pod dolną żerdzią w celu rozpoczęcia ćwiczenia).

j.

Pozostawienia dodatkowego materaca na swoim miejscu
podczas całego ćwiczenia (poręcze, równoważnia)
k. Musi używać dodatkowego 10 cm materaca na powierzchni
bazowego 20cm materaca do lądowania na skoku, poręczach i
równoważni.
l. Musi brać udział w Ceremonii Nagradzania ubrana w oficjalny
kostium, dres, zgodny z protokołem FIG.

2.3 Obowiązki zawodniczek
2.3.1. Ogólne
a. Przy rozpoczęciu ćwiczenia zawodniczka musi zaprezentować
się we właściwy sposób (unieść rękę/ręce) dając w ten sposób
znać sędziom komisji D. Musi zrobić to ponownie po
zakończeniu ćwiczenia.
b. Zawodniczka musi rozpocząć ćwiczenie w ciągu 30 sek. po
zapaleniu się zielonego światła lub sygnale przewodniczącej
komisji D (dotyczy wszystkich przyrządów).
c. Zawodniczka musi rozpocząć ćwiczenie w ciągu 30 sek. po
upadku z poręczy lub 10 sek. po upadku z równoważni (czas
liczy się od momentu gdy zawodniczka podniesie się na nogi
po upadku) w tym czasie może się zregenerować, użyć
magnezji, skonsultować z trenerem i ponownie rozpocząć ćw.
d. Musi opuścić podium natychmiast po zakończeniu ćwiczenia.

2.3.2.

Kostium

a. Zawodniczka musi być ubrana w odpowiedni nieprześwitujący
kostium (lub model kostiumu jednoczęściowego z długimi
nogawkami) o eleganckim wzorze. Model kostiumu
jednoczęściowego z nogawkami musi być w tym samym kolorze.
Zawodniczka może być ubrana w długie getry tego samego koloru
co kostium. Mogą one być noszone na lub podkostium.

b. Linie dekoltu z przodu i z tyłu kostiumu muszą być stosowne,
tzn. nie niższe niż do połowy mostka i do dolnej linii łopatek.
Kostiumy mogą być z rękawami lub bez, szerokość ramiączka
musi mieć min. 2 cm.
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c. Wycięcie kostiumu nie może sięgać poza kość biodrową
(maksymalnie).Nogawka powinna być zakończona poziomo nie
niżej niż 2 cm pod pośladkiem.
d. Opcjonalnie – gimnastyczne kapcie i skarpetki.
e. Numer startowy nadany przez organizatora zgodnie z
regulacjami FIG musi być umieszczony na plecach.
 Po zatwierdzeniu jej pisemnej prośby, zawodniczka może zdjąć
numer z pleców w rzadkich przypadkach, gdy ma zamiar
wykonać obrót na plecach na równoważni lub w trakcie ĆW.
 Numer musi być przedstawiony komisji sędziowskiej D przez
gimnastyczkę lub trenera przed podejściem do konkurencji.
f. Godło narodowe lub flaga musi być umieszczone na klatce
piersiowej lub na jednym z rękawów, zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami FIG.
g. Zawodniczka może nosić tylko to logo, znaki reklamowe i
oznaczenia sponsorów, które zostały dopuszczone aktualnie
obowiązującymi przepisami FIG
h. Kostium musi być identyczny dla zawodniczek tej samej
federacji w kwalifikacjach (C-I) i w finale drużynowym (C-IV). W
(C-I) poszczególne gimnastyczki tej samej federacji mogą mieć
ubrane różne kostiumy, jeśli nie startują drużynowo.
i. Zezwala się na użycie nakładek na poręczach, bandaży
(beżowe lub w kolorze skóry) i nadgarstników; muszą one być
bezpiecznie zamocowane i w dobrym stanie i nie powinny
zakłócać estetyki wykonania. Muszą posiadać atest.
j. Zawodniczki muszą powstrzymać się od noszenia
rękawów/skarpet uciskowych podczas konkurencji.
k. Nie zezwala się na noszenie żadnej biżuterii (bransoletek
lub naszyjników) oprócz małych kolczyków typu „wkrętki”.
l. Nie zezwala się na użycie nakładek ochraniających.
m. Malowanie twarzy jest niedozwolone;każdy makijaż musi być skromny

b. Podsumowanie kar jest opisane w rozdziale 8.3.
c. W szczególnych przypadkach zawodnik lub trener oprócz
potrącenia może być usunięty z sali zawodów.

Kary za naruszenie zasad zachowania
Zachowania
Naruszenie zasad ubioru
 Niewłaściwe i nieestetyczne
ochraniacze
 Brak godła narodowego, lub
złe jego umiejscowienie
 Brak numeru startowego
 Niewłaściwy ubiór: kostium,
biżuteria, kolor bandaży
Naruszenie zasad ubioru w
zawodach drużynowych:
 Brak identycznych
kostiumów (dla zawodniczek
tej samej drużyny)
Nieuprawnione pozostanie na
podium
Ponowne wejście na podium po
zakończeniu ćwiczenia
Inne przykłady niezdyscyplinowanego
i obraźliwego zachowania ( w tym
przechodzenie pod dolną żerdzią, w
celu rozpoczęcia ćwiczenia )

i nie przedstawiać postaci teatralnej (zwierzęcej lub ludzkiej).

2.4. Kary
a. Kary za naruszenie zasad i wymagań ujęte są w rozdziałach
2 i 3 i dotyczą średnich i dużych błędów; -0,30 za niewłaściwe
zachowanie i -0,50 błędy powiązane z przyrządami.
Kara potrącana jest przez przewodniczącego SJ
od oceny końcowej, gdy zgłoszona jest przez komisję D.

Niewłaściwe reklamy
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Kary

0,30 od oceny końcowej danej
zawodniczki (raz podczas zawodów)
- SJ

1,0 - w C-I, C-IV brane raz na
zawodach, z przyrządu, na którym
pierwszy raz to zauważono - SJ

0,30 od oceny końcowej - SJ
0,30 od oceny końcowej - SJ

0,30 od oceny końcowej - SJ
0,30 od oceny końcowej - SJ
• Drużyna
• Zawodniczka

Brak uczestnictwa w Ceremonii
Nagradzania

2.5. Przysięga zawodniczek (FIG RT 7.12.2)

Dyskwalifikacja (Anulowanie wyniku
indywidualnego lub drużynowego) SJ

„W imieniu wszystkich zawodniczek obiecuję brać udział w
Mistrzostwach Świata (lub jakichkolwiek innych oficjalnych zawodach
FIG) respektując i przyjmując wszystkie reguły, które nimi rządzą,
poświęcając się gimnastyce bez dopingu w duchu sportowym na
chwałę sportu i na honor zawodniczek”

Kary za naruszenie zasad związanych z
przyrządami
Zachowania
Niewłaściwe użycie magnezji lub
uszkodzenie przyrządu
Dodanie, przestawienie lub usunięcie
sprężyn z odskoczni
Podniesienie przyrządu
bez pozwolenia

Kary
0,50 od oceny końcowej - SJ
0,50 od oceny końcowej - SJ
0,50 od oceny końcowej - SJ
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3.2 Obowiązki trenera

ROZDZIAŁ 3 – Przepisy dla trenerów
3.1 Prawa trenerów
Trenerowi gwarantuje się prawo do:
a.

b.
c.

d.

e.

f.

g.

h.
i.
j.

a.
b.

Pomocy zawodniczce lub swojej drużynie w przedłożeniu
pisemnej prośby o podniesienie przyrządu oraz wycenę nowego
skoku lub elementu.
Pomocy zawodniczce lub całej drużynie na podium podczas
rozgrzewki na wszystkich przyrządach.
Pomocy zawodniczce lub drużynie w przygotowaniu przyrządów
na zawodach:
 na skoku w przygotowaniu materaca ochronnego.
 na skoku, poręczach i równoważni w przygotowaniu odskoczni i
dodatkowego materaca.
 na poręczach w przystosowaniu i przygotowaniu żerdzi.
Obecności na podium po zapaleniu zielonego światła w celu
usunięcia odskoczni:
 na równoważni, (po czym natychmiast opuścić podium)
 na poręczach, trener lub zawodniczka (po czym natychmiast
opuścić podium)
Być obecnym na poręczach podczas ćwiczenia dla
bezpieczeństwa zawodniczki – może to być ten sam trener lub
ten, który usunie odskocznię
Pomóc lub skonsultować się z zawodniczką podczas czasu
upadku na wszystkich przyrządach oraz pomiędzy pierwszym a
drugim skokiem
Otrzymać ocenę zawodniczki natychmiast po zakończonym
ćwiczeniu lub zgodnie ze szczegółowymi regulacjami
obowiązującymi na tych zawodach
Być obecnym na wszystkich przyrządach aby pomóc w przypadku
kontuzji lub usterki przyrządu
Ma prawo do złożenia protestu do Superior Jury dotyczącego
treści ( trudności ) ćwiczenia
Ma prawo do złożenia prośby o sprawdzenie potrąceń za CZAS i
LINIĘ

c.

d.

e.

f.
g.
h.
i.

Znać i postępować zgodnie z przepisami sędziowania
Przestrzegać porządku zawodów i innych informacji
wymaganych w przepisach sędziowskich i/lub w Regulaminie
Technicznym FIG obowiązujących na zawodach.
Nie zezwala się na zmianę wysokości każdego przyrządu lub
dodawania, zmiany lub usuwania sprężyn z odskoczni
(zgodnie z Artykułem 2.1.2 dotyczącym podnoszenia żerdzi
na poręczach).
Nie zezwala się na opóźnianie zawodów, zasłanianie
pola widzenia sędziom oraz ingerencje w prawa innych
zawodników.
Nie zezwala mu się na rozmawianie z zawodniczką lub
pomaganie jej w jakikolwiek inny sposób (dawanie znaków,
krzyki, gesty lub inne) podczas ćwiczenia.
Nie zezwala się na dyskusję z sędziami i/ lub innymi osobami
poza podium. (wyjątek – lekarz, kierownik ekipy)
Nie zezwala się na jakiekolwiek obraźliwe lub łamiące
dyscyplinę zachowania.
Zachowywać się w sposób uczciwy, godny sportowca przez
cały czas trwania zawodów.
Brać udział w Ceremonii Nagradzania w sposób godny
sportowca.
Uwaga: Patrz Potracenia za naruszenia i niesportowe
zachowania

Dozwolona liczba trenerów
Kwalifikacje (C-I) i finały drużynowe (C-IV):
 Całe drużyny – 1 trenerka i 1 trener lub 2 trenerki. Jeżeli tylko
jeden trener, to może to być mężczyzna.
 Państwa z indywidualnymi zawodniczkami – 1 trener (K lub M).
Zawody w wieloboju (C-II) i finały na przyrządach (C-III):
 dla każdej gimnastyczki - 1 trener
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Uwaga: Jeśli jeden z dwóch trenerów z drużyny zostanie
usunięty z podium-istnieje możliwość zastąpienia tego trenera
innym– jeden raz podczas całych zawodów (np. C-I)
1- sze wykroczenie - żółta kartka
2- wykroczenie - czerwona kartka, po której trener zostaje
wykluczony z pozostałej fazy zawodów.

3.3 Kary za niewłaściwe zachowania trenera
Przewodnicząca Komisji
Zawodów SJ (w
porozumieniu z SJ)

System kart dla
oficjalnych zawodów FIG

Zachowanie trenera nie mające bezpośredniego wpływu na
wynik / wykonanie zawodniczki / drużyny
Niesportowe zachowanie (ważne dla
wszystkich faz zawodów)

Inne przykłady rażącego,
niezdyscyplinowanego i obraźliwego
zachowania (ważne dla wszystkich
faz zawodów)

*Jeżeli jest jeden trener może pozostać na podium lecz
nieotrzyma on akredytacji na następne Mistrzostwa
Świata, Igrzyska Olimpijskie.

1 raz – żółta kartka dla trenera
(ostrzeżenie)
2 raz – czerwona kartka i usunięcie
trenera z Sali zawodów
i/lub z Sali treningowej*
Natychmiast czerwona kartka i
usunięcie trenera z zawodów
i/lub z Sali treningowej*

3.4 Protesty
(Szczegółowa procedura prośby o ponowne rozpatrzenie
przyznanych punktów (protest) zgodnie z Regulaminem
Technicznym, część 1, art. 8.4)
-

Zachowanie trenera z bezpośrednim wpływem na wynik /
wykonanie zawodniczki / drużyny
Niesportowe zachowanie (ważne dla
wszystkich faz zawodów) tj;

nieusprawiedliwione opóźnianie
lub zakłócanie zawodów,
rozmawianie z sędziami
podczas zawodów –
dozwolone w związku z
protestem

rozmawianie bezpośrednio z
zawodniczką, dawanie
sygnałów, krzyków podczas
ćwiczenia itp.
Inne przykłady rażącego,
niezdyscyplinowanego i obraźliwego
zachowania (ważne dla wszystkich
faz zawodów) tj. niewłaściwa
obecność określonych osób w strefie
zawodów i/lub podczas przygotowania
przyrządów itp. .

1 raz – 0,50 (od wyniku zawodniczki /
drużyny) i żółta kartka dla trenera
(ostrzeżenie)
1 raz – 1,00 od wyniku zawodniczki /
drużyny) i żółta kartka dla trenera
(ostrzeżenie) jeżeli trener rozmawia z
sędzinami w sposób agresywny
2 raz – 1,00 od wyniku zawodniczki /
drużyny), czerwona kartka i
usunięcie trenera z sali zawodów*

-

-

1,00 ( od wyniku zawodniczki /
drużyny) natychmiast czerwona
kartka i usunięcie trenera z sali
zawodów*
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Zezwala się na zgłaszanie protestów do oceny D pod warunkiem,
że są one przekazane ustnie sędzinie/ sędziemu D1 tuż po
podaniu wyniku punktowego lub najdalej przed ogłoszeniem
wyniku następnej zawodniczki.
Protest musi być w ciągu czterech minut potwierdzony na piśmie
przez trenera i skierowany do Przewodniczącej/ przewodniczącego
Komisji Zawodów.
Po otrzymaniu protestu, sędzina/ sędzia D1 natychmiast informuje
sędzinę D2 oraz Kontrolera na Przyrządzie.
Protest trenera powinien uruchomić ponowne obejrzenie ćwiczenia
na wideo przez niezależny panel sędziowski ( z wykluczeniem
sędziów oceniających to ćwiczenie)
Ostateczna decyzja od której nie ma odwołania powinna być
podjęta najpóźniej:
- do końca rotacji w C-I, C-II oraz C-IV
- przed ogłoszeniem wyniku następnej zawodniczki w C-III

UWAGI: przy ostatniej rotacji C-II i C-IV zanim ogłoszony zostanie
wynik następnej zawodniczki.
- Zbyt późne protesty zostaną odrzucone.
- Federacja nie ma prawa wnosić protestu przeciwko zawodniczce z
innej federacji.

-

Nie dopuszcza się protestów odnośnie punków za wykonanie.
W przypadku wątpliwości, decyzja powinna być podjęta na korzyść
zawodniczki.

Wniesienie protestu jest równoznaczne z wniesieniem opłaty przez
narodową federację:
300 USD za wniesienie pierwszego protestu,
500 USD za wniesienie drugiego protestu,
1000 USD za wniesienie trzeciego i każdego następnego protestu.
-

Kwota ta musi być wpłacona tego samego dnia Sekretarzowi
Generalnemu FIG. Przewodnicząca komisji Zawodów przekaże
kopie wszystkich protestów Sekretarzowi Generalnemu FIG tak
szybko jak to możliwe, nie później niż 10 dni po zawodach.
Jeżeli pierwszy protest zostanie uwzględniony i
zaakceptowany, opłata za każdy następny protest zacznie się
od 300 USD. Zasada ta odnosi się do opłaty za drugi i trzeci
protest, a także za każdy następny.
Przykład
Pierwszy protest: 300 USD. Jeżeli protest zostaje uznany,
opłata za drugi protest wynosi 300 USD. Jeżeli pierwszy protest
nie zostanie uznany, opłata za drugi wynosi 500 USD.

Opłata za każdy nieuznany protest zostanie przekazana na fundusz
FIG.
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ROZDZIAŁ 4 – Przepisy dla Komisji Technicznej Kobiet (KTK)

j. nadzór nad wymiarami sprzętu wg norm FIG
k. w wyjątkowych przypadkach mianowanie sędziny na zawody
l. złożenie raportu dla Komitetu Wykonawczego FIG, który powinien
być przesłany Sekretarzowi Generalnemu FIG jak najszybciej, ale
nie później niż 30 dni po zawodach. Raport powinien zawierać:
– uwagi ogólne na temat zawodów wraz ze wszystkimi
niecodziennymi wydarzeniami i wnioskami na przyszłość.
– szczegółowe analizy pracy sędzin/ sędziów (w czasie 3
miesięcy)
• w tym propozycje nagród dla najlepszych,
• sankcje dla tych, które/ którzy nie spełniły/ spełnili oczekiwań.
– szczegółową listę wszystkich interwencji (zmiany ocen przed i
po ich ogłoszeniu).
– analizy techniczne sędzin/ sędziów z Komisji D

Na oficjalnych zawodach FIG i Igrzyskach Olimpijskich członkinie /
członkowie Komisji Technicznej Kobiet stanowią Komisję Zawodów
(Superior Jury) oraz pełnią funkcję Kontrolerów na Przyrządach
(Apparatus Supervisor).
4.1 Przewodnicząca/ przewodniczący KTK (WTC)
Przewodnicząca/ przewodniczący KTK (WTC) lub jej / jego
zastępczyni/ zastępca pełni rolę Przewodniczącej / Przewodniczącego
Komisji Zawodów (Chair of the Superior Jury). Jest on / ona (wraz z
członkami Komisji Zawodów) odpowiedzialna za:
a. całkowity (ogólny) nadzór techniczny nad zawodami zgodnie z
Regulaminem Technicznym.
b. zwoływanie i przewodniczenie odpraw sędziowskich i szkolenie
sędzin/ sędziów.
c. stosowanie warunków Przepisów dla Sędziów, które mają
zastosowanie w danych zawodach.
d. wyrażenie zgody na wycenę nowych elementów, podniesienie
żerdzi i ustosunkowanie się do innych powstałych kwestii. Tego
typu decyzje najczęściej podejmowane są przez KTK.
e. respektowanie harmonogramu opublikowanego w „Workplanie”
f. nadzór nad Kontrolerami na Przyrządach i interwencję, kiedy jest
ona konieczna. Za wyjątkiem protestów, błędów czasu lub linii, nie
można zmienić oceny po zgłoszeniu jej przez Kontrolera na
Przyrządzie i wyświetleniu jej na tablicy wyników.
g. rozpatrzenie protestów zgodnie z zamieszczonymi w niniejszym
dokumencie wytycznymi (TR 8.4)
h. we współpracy z członkami Komisji Zawodów wystosowanie
ostrzeżeń dla ( i/lub zastąpienie) jakiejkolwiek sędziny/ sędziego,
która/ który nie wywiązuje się w zadowalającym stopniu ze swych
obowiązków lub złamała/ złamał przysięgę.
i. przeprowadzenie całościowej analizy wideo (po zawodach) z
Komisją Techniczną, aby określić błędy popełnione przez
sędziny/sędziów.

4.2 Członkinie / członkowie KTK.
W każdej fazie zawodów członkinie/ członkowie KTK lub ich zastępcy
wchodzą w skład Komisji Zawodów i są Kontrolerami na Przyrządach.
Do ich obowiązków należą:
a.

b.

c.
d.
e.
f.
g.
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uczestnictwo w odprawach sędziowskich i szkoleniach sędzin/
sędziów oraz pomaganie sędzinom/ sędziom na przyrządach w
poprawnym wypełnianiu obowiązków.
stosowanie Przepisów dla Sędziów uczciwie, konsekwentnie i
całkowicie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i
kryteriami.
zapisanie całego ćwiczenia za pomocą symboli
kontrola oceny końcowej ilości punktów za każde ćwiczenie.
obliczenie oceny D i E (ocena kontrolna) w celu ewaluacji komisji D
i E.
upewnienie się, że zawodniczce przyznano właściwą ilość punktów
lub interwencja zgodnie z przepisami
sprawdzenie zgodności przyrządów do treningu, rozgrzewki i
zawodów z Normami Przyrządów FIG.



Prawidłowe wypełnianie wszystkich wymaganych
kart/tabel sędziowskich
 Korzystanie z komputerowych urządzeń niezbędnych
podczas zawodów
 Sprawnie pracować podczas zawodów
 Skutecznie komunikować się z innymi sędziami
j. Być dobrze przygotowaną, wypoczętą i uważną. Stawiać się
punktualnie przynajmniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem
zawodów (lub zgodnie z instrukcją w Workplanie)
k. Nosić strój sędziowski zgodnie z przepisami FIG (granatowy
kostium ze spódnicą lub spodniami i białą bluzką), oprócz
Igrzysk Olimpijskich i innych zawodów, gdzie kostiumy są
dostosowane przez Komitet Organizacyjny

ROZDZIAŁ 5 – Przepisy dla sędziów, struktura
KomisjiSędziowskiej
5.1 – Przepisy dla sędziów
Każda sędzina / sędzia jest w pełni odpowiedzialna za jej / jego własne
oceny. Wszyscy członkowie komisji sędziowskiej na przyrządzie są
odpowiedzialni za:
a. posiadać rzetelną wiedzę na temat:
 Regulaminu Technicznego
 Przepisów Sędziowania
 Przepisów dla sędziów FIG
 Wszystkich pozostałych przepisów technicznych celem
rzetelnego wypełnienia swoich obowiązków podczas
zawodów
b. Posiadać Międzynarodową Kategorię Sędziowską BREVET
aktualną w danym cyklu olimpijskim
c. Posiadać aktualną kategorię sędziowską zgodną z rangą
zawodów.
d. Posiadać rozległą wiedzę dotyczącą współczesnej gimnastyki i
rozumieć cele, zamiary, interpretację i zastosowanie zasad
sędziowania.
e. Brać udział w odprawach sędziowskich przed odpowiednimi
zawodami (przypadki wyjątkowe i niezależne od sędziny/
sędziego będą rozpatrywane przez FIG/KTK).
f. Stosować się do wszystkich organizacyjnych lub sędziowskich
instrukcji przedstawionych przez władze zarządu (np. instrukcja
systemu oceniania)
g. Uczestniczyć w oficjalnym treningu na podium (obowiązkowe
dla sędzin / sędziów z Komisji D)
h. Przygotowywać się rzetelnie do sędziowania na wszystkich
przyrządach.
i. Być zdolnym do wypełniania różnych niezbędnych
technicznych obowiązków, do których należy:

Podczas zawodów sędziowie muszą:
a. Wszystkie sędziny / sędziowie muszą zawsze zachowywać się
profesjonalnie i stanowić przykład bezstronnego, etycznego
zachowania.
b. Wypełniać funkcje opisane szczegółowo w Artykule 5.4.
c. Oceniać każde ćwiczenie dokładnie, konsekwentnie, szybko,
obiektywnie i etycznie, w razie wątpliwości ocenić ćwiczenie z
korzyścią dla zawodniczki
d. Używać symboli na arkuszu sędziowania i posiadać zapisy
przyznanych przez siebie ocen.
e. Pozostawać na wyznaczonym miejscu (mogą je opuszczać
tylko za zgodą sędziny / sędziego D1), nie kontaktować się z
gimnastyczkami, trenerami, szefami delegacji lub innymi
sędzinami.
Kary za nieprawidłowe oceny i nieodpowiednie zachowanie sędziego
będą stosowane zgodnie z obecną wersją przepisów sędziowskich FIG
i / lub Regulaminem Technicznym na danych zawodach.
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Artykuł 5.2 – Prawa sędziów
Sędziowie liniowi i mierzący czas:
 Dwie sędziny liniowe na ćwiczeniach wolnych
 Jedna sędzina liniowa na skoku
 Jedna sędzina mierząca czas na ćwiczeniach wolnych
 Jedna sędzina mierząca czas na poręczach
 Dwie sędziny mierzące czas na równoważni
Zmiany składu komisji sędziowskiej są możliwe w przypadku innych
zawodów międzynarodowych oraz zawodów krajowych i lokalnych.

W przypadku interwencji Kontrolera na Przyrządzie, sędzina/ sędzia
ma prawo wytłumaczyć swoją ocenę i zgodzić się (lub nie) na zmianę.
W przypadku braku porozumienia, opinia sędziny/ sędziego może
zostać odrzucona przez Komisję Zawodów, w którym to przypadku
zostanie ona/ on o tym powiadomiona.
W przypadku niestosownych działań podjętych przeciwko sędzinie/
sędziemu ma ona/ on prawo zgłosić apelacje
 do Komisji Zawodów, jeżeli działanie zostało podjęte przez
Kontrolera na Przyrządzie
lub
 do Komisji Odwoławczej jeżeli działanie zostało podjęte przez
Komisję Zawodów.

Artykuł 5.4 Funkcje Komisji Sędziowskich
5.4.1 Funkcje Komisji D
a. Sędziowie / sędziny Komisji D zapisują całe ćwiczenie
symbolami, oceniają występ indywidualnie, uczciwie ,
następnie podejmują wspólną decyzję o przyznaniu ilości
punktów, nie zabrania się dyskusji.
b. Sędziny/ sędziowie D2 wpisują ocenę Komisji D do komputera
c. Ocena Komisji D zawiera:
 Ocenę stopnia trudności
 Ocenę wartości połączeń i premii na podstawie
specjalnychprzepisów dla poszczególnych
przyrządów
 Wymagania Kompozycyjne
d. Komisja D na skoku upewnia się, że sędzia liniowy kontroluje
czas rozgrzewki (ilość wykonanych podejść - skoków).

Artykuł 5.3 – Rozmieszczenie Komisji na Przyrządach
Komisja na Przyrządach (Panel Sędziowski)
Na oficjalnych zawodach FIG, Mistrzostwach Świata, Igrzyskach
Olimpijskich komisja sędziowska na przyrządach składa się z; Komisji
D (trudność) i Komisji E (wykonanie).
 Komisja D jest powołana do pełnienia swojej funkcji przez
Komitet techniczny zgodnie z obecnie obowiązującym
Regulaminem Technicznym FIG
 Komisja E i jej asystenci będzie losowana prze Komitet
Techniczny zgodnie z obecnie obowiązującym Regulaminem
Technicznym FIG
Struktura Komisji Sędziowskiej na przyrządzie dla różnych typów
zawodów:
MŚ i IO
Komisja – 9 sędzin/ sędziów
2 D sędziny/sędziów
7 E sędzin/sędziów

Funkcje sędziego / sędziny D1
a. Pośredniczy pomiędzy Komisją Sędziowską na przyrządzie a
Kontrolerem na przyrządzie.
b. Koordynuje pracę sędziów / sędzin liniowych i mierzących czas
i sekretarek
c. Zapewnia skuteczne kierowanie startem na przyrządzie
wliczając w to kontrolę czasu rozgrzewki

Turnieje Międzynarodowe
Komisja 4 sędziny / sędziów
2 D sędziny/sędziów
2/4 E sędziny/sędziów
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d. Sygnalizuje (za pomocą zielonego światła lub innego
wyraźnego sygnału) zawodniczce, że musi rozpocząć
ćwiczenie w ciągu 30 sek.
e. Sędzia / sędzina D1 upewnia się, że potracenia neutralne
za błędy czasu, linii i zachowania, zostały odjęte od oceny
końcowej przed jej wyświetleniem
f. Upewnia się, że zostały zastosowane następujące odjęcia
punktów:
 Błąd w prezentacji przed i po wykonaniu ćwiczenia
 Wykonanie nieważnego skoku („0,00”)
 Skrócone ćwiczenie
 Pomoc podczas: skoku, w trakcie ćwiczenia, zeskoku.

d. Mieć możliwość przedstawienia zapisu wszystkich ćwiczeń
wraz ze wszystkimi potraceniami (potracenia za wykonanie i za
artyzm)
Artykuł 5.5 Funkcje sędziów liniowych, mierzących czas i
sekretarzy
5.5.1 Funkcje sędziów liniowych i mierzących czas
Sędziowie liniowi i mierzący czas są wyłaniani spośród sędziów Brevet
w celu:
Sędziowie liniowi:
 Muszą sygnalizować poprzez podniesieni chorągiewki wyjście
poza linię na skoku i ćwiczeniach wolnych
 Informować sędziego D1 o wszystkich potrąceniach poprzez
wypełnienie odpowiedniego szablonu z własnym podpisem
 Na skokach – kontrolować ilość prób (skoków) podczas
rozgrzewki

Funkcje Komisji D po zawodach:
Komisja dostarcza pisemny raport zawodów zgodne z
rozporządzeniem Przewodniczącej / Przewodniczącego KTK wraz z
następującymi informacjami:
 Listą przewinień, spornymi i dyskusyjnymi decyzjami wraz
numerem i nazwiskiem zawodniczki
 Udostępnić karty zapisu symbolami ćwiczenia podczas
konsultacji i dostarczyć je po zakończeniu zawodów
Kierownikowi na Przyrządzie (Apparatus Supervisor)

Od sędziów mierzących czas wymaga się:
 Pomiaru czasu trwania ćwiczenia ( ĆW, R )
 Pomiaru czasu trwania upadku (równoważnia, poręcze)
 Pomiaru czasu trwania od momentu zapalenia się zielonego
światła do momentu rozpoczęcia ćwiczenia
 Kontroli czasu trwania rozgrzewki oraz pisemnego
poinformowania sędziego D1 o ewentualnym przekroczeniu
czasu rozgrzewki
 Słyszalnego sygnału dla zawodniczki i Komisji D
(Równoważnia)

5.4.2. Funkcje Komisji E
Sędziowie E muszą:
a. Uważnie obserwować ćwiczenia, wyceniać błędy, stosować
potracenia prawidłowo, niezależnie i bez konsultowania się z
innymi sędziami / sędzinami.
b. Zapisywać potrącenia
 Błędów ogólnych
 Błędów specyficznych na przyrządzie
 Błędów za artyzm
c. Uzupełniać karty ocen wraz z czytelnym podpisem oraz
wprowadzać swoje potracenia do komputera
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Informowania sędziego D1 o wszystkich naruszeniach i
potraceniach poprzez wypełnienie odpowiedniego szablonu z
własnym podpisem.
Na zawodach gdzie nie ma elektronicznego zapisu czasu,
sędzia mierzący czas musi pokazać na sprzęcie mierzącym
czas wartość przekroczonego czasu.

Uwaga:
Czas związany ze wszystkimi ćwiczeniami (w tym początek
ćwiczenia, czas trwania ćwiczenia itp.) będzie wydłużony o 1s.

Warianty rozmieszczenia miejsc dla Komisji Sędziowskiej są
dopuszczalne w zależności od warunków w sali gimnastycznej.
Artykuł 5.7 Przysięga sędziowska (TR 7.12)

5.5.2 Funkcje sekretarzy / sekretarek
Sekretarki / sekretarze powinni posiadać wiedzę z zakresu Przepisów
Sędziowania i umiejętności z zakresu obsługi komputera, są zwykle
powoływani przez Komitet Organizacyjny.
Pod nadzorem sędziego D1, są odpowiedzialni za prawidłowe
wprowadzenie wszystkich danych do komputera.
 Przestrzeganie kolejności podejścia do ćwiczenia w drużynach i
zawodników indywidualnych
 Włączanie zielonego i czerwonego światła
 Prawidłowe wyświetlenie wyniku końcowego

Na Mistrzostwa Świata i innych ważnych zawodach
międzynarodowych sędziowie i sędziny ślubują respektować warunki
przysięgi sędziowskiej.
„W imieniu wszystkich sędziów i działaczy przysięgam sędziować
w niniejszych mistrzostwach świata (lub innych oficjalnych
zawodach FIG) całkowicie bezstronnie respektując i działając
zgodnie z regułami, które na nich obowiązują w prawdziwie
sportowym duchu.”

Artykuł 5.6 Rozmieszczenie Komisji Sędziowskiej
Sędziowie muszą siedzieć w takim miejscu i odległości od przyrządu
aby nic nie zasłaniało im obserwacji całego ćwiczenia, co pozwoli
wypełnić należycie ich obowiązki sędziowskie.






Sędziowie Komisji D muszą być w jednej linii ze środkiem
przyrządu
Sędzia (sędziowie) mierzący czas siedzą przy Komisji
Sędziowskiej na przyrządzie (po którejkolwiek stronie)
Sędziowie liniowi na ćwiczeniach wolnych muszą siedzieć w
przeciwległych rogach i obserwować dwie najbliższe linie.
Sędzia liniowy na skoku musi siedzieć w najdalszym rogu od
strefy lądowania.
Rozmieszczenie sędziów Komisji E musi być zgodne z ruchem
wskazówek zegara wokół przyrządu, zaczynając od lewej
strony Komisji D (patrz diagram)
E3
E2

E1

E4
D2

E5
D1

E6
SEK

E7
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