Вебінар:
Правила змагань IFAGG з довгої
програми юніорів/сеньйорів,
заплановані зміни з 2023 р.

Для тренерів, хореографів, суддів, гімнасток

! Важлива замітка:
Нові правила все ще знаходяться в стадії
підготовки, до змісту, представленого тут,
будуть внесені зміни
!

Довга програма
юніорів/сеньйорів

Команди стають все кращими і кращими правила мають покращуватися відповідно

Навіщо нам
потрібні
зміни?

Одні й ті самі вимоги протягом багатьох
років – час для змін

Виділити характеристики які роблять ЕГГ
особливою - гармонійні рухи тіла, злитість,
вміння працювати в команді, ...

Довга програма
юніорів/сеньйорів

Які проблеми ми хочемо виправити
• ТV, AV вимоги надто прості
• деякі вимоги AV змішані з TV та EXE
• оцінювання надто повільне
• помилки підрахунків ТV
• АV надто суб'єктивна
• вимога двосторонньості в EXE не зрозуміла

Цілі
оновлення
правил

Що ми хочемо зберегти
• спорт високого рівня
• філософія ЕГГ
• командний вид спорту, виконання рухів одночасно
• у правилах: оцінка EXE, загальна частина, аспекти здоров'я
Що ми хочемо додати
• ЕГГ, злитість та безперервність
• різноманітність елементів TV, елементи C-рівня
• вищий максимальний бал AV, AV для акцентування уваги на
об'єктивних та математичних критеріях замість суб'єктивних
Що зменшити
• суб'єктивні критерії
• стрибки/скачки (для здоров'я гімнасток)

Довга програма
юніорів/сеньйорів

Зведені зміни
АV 10б.
АV-А
5б.

EXE 10б.

АV-B
5б.

AV
• Максимальний бал від 4 -> 10
• Розділити AV на дві частини, що оцінюються двома
різними бригадами AV
• AV-A = Артистична якість: «Частина зі збавками»,
макс. 5 балів.
• AV-B = Артистичні елементи, "Додатково бонусна
частина", макс. 5 б.

TV
• Максимальний бал від 6 -> 10
• Менше стрибків/скачків та рівноваг (8 -> 5),
додати один рівень труднощі (A/B -> A/B/C)

• Видалити частини, які вже знаходяться в TV або EXE

• Більше та довше серії рухів тіла (8 -> 9 серій,
3 -> макс 5 рухів тіла в одній серії)

EXE

• Усі елементи ТV є обов'язковими елементами

• Без серйозних змін
• Двосторонні збавки з EXE в AV
•□«В

ТV 10б.

Основні ідеї AV

АV 10б.
АV-А
5б.

Довга програма
юніорів/сеньйорів

АV-B
5б.

AV-A = Артистична якість

AV-B = Артистичні елементи

• Максимальна оцінка 5,0 б.

• Максимальна оцінка 5,0 б.

• Вимоги в основному такі ж, як і в даний час у
правилах, але уточнені, щоб бути більш
об'єктивними/математичними.

• Складається із 3 блоків
• Елементи співробітництва
• Елементи труднощів
• Елементи оригінальності

• Оцінка як EXE, з таблицею збавок
• список вимог, і якщо вони не виконуються або є
помилки у виконанні вимог AV, команди
одержують збавки з максимального балу.

• Оцінка як TV шляхом додавання балів при
виконанні необхідного елемента або трудності.

Які проблеми ми виправимо?
> Більше командного спорту, філософія ЕГГ
> AV більше не змішується з TV або EXE
> Більше цінності для різноманітності та злитості
> Більш об'єктивні математичні критерії

AV-A: Артистична якість
•

Складається з 3 блоків:
• Якість ЕГГ
• Структура
• Виразність та музика

•

Артистична якість
Макс 5,0

Таблиця збавок для оцінювання
• В основному 0,1 збавки за кожну
помилку, яка не відповідає
вимогам
• Максимальна збавка за вимогу
відповідно до таблиці праворуч
•

Наприклад, за відсутності
безперервності максимальна збавка
становить 1,0, навіть якщо команда
робить понад 10 помилок 0,1.

Якість ЕГГ
Макс 2,0
Техніка ЕГГ

0,5

Злитість зв'язок рухів та
серій рухів
0,5
Безперервність

1,0

Структура

Виразність та музика

Макс 2,0

Макс. 1,0

Єдність
0,2
Різноманітність композиції :
- Площини, напрямки
та рівні
0,3
- Використання простору та
малюнків
0,5
- Пересування
0,3
- Рухи тіла
0,1
- Рівноваги
0,1
- Стрибки / скачки
0,1
Темп та динаміка
0,4
Штрафи

Характер та стиль
композиції

0,2

Виразна
мова тіла

0,2

Музика

0,6

AV-A: Артистична якість, приклади з таблиці
збавок
СТРУКТУРА
Єдність

Помилки та збавки
ЯКІСТЬ ЕГГ
Техніка ЕГГ

Злитість у з'єднанні
рухів та серій рухів

Безперервність

Композиція не показує цілісну техніку рухів тіла:
• -0,5 протягом усієї програми
• -0.3 у деяких частинах програми
Рухи та серії рухів не пов'язані разом і природно з
попередніми або наступними рухами:
• -0,5 за всю програму
• -0,3 у деяких частинах програми
Гімнастка знаходиться у статиці під час програми:
• -0 1/щоразу
Нелогічні сполуки:
• -0,1/щоразу

Максимальне значення
2.0
0,5

0,5

Різноманітність
композиції

1,0

Якщо композиція не утворює повної єдності:
• -0,2 за всю програму
• -0.1 у деяких частинах програми
Площини, напрямки та рівні
Перебування занадто довго (більше 10 секунд) в
одній площині/напрямку/рівні:
• -0,1/ щоразу

Використання простору та малюнки:
Перебування занадто довго (більше 10 секунд) на
одному місці та/або побудові:
• -0,1/щоразу
Той самий малюнок і/або те саме розташування
малюнка використовується занадто часто
(використовується більше двох разів):
• -0,1 / щоразу
Деякі частини змагального майданчика не
використовуються:
• -0,1
Менше 10 малюнків:
• -0,1
Переміщення
Переміщення без логічної причини (нелогічне
змінення місця):
• -0,1 / щоразу
Той самий спосіб пересування використовується
занадто часто (використовується більше двох разів):
• -0,1 / щоразу
Рухи тіла:
Не відповідає всім критеріям:
• -0,1
Одні й ті самі рухи тіла використовуються занадто
часто:
• -0,1
Рівноваги:
Не відповідає всім критеріям:
• -0,1

2.0
0,2

0,3

0,5

0,3

0,1

0,1

AV-B: Артистичні елементи
Артистичні елементи
Макс. 5,0
Елементи трудності
Макс 3,6

Елементи співробітництва
Макс. 1,0

Елементи оригінальності
Макс. 0,4

• Елементи трудності макс. 3,6 б., наприклад
• Двосторонність, серії рухів тіла зі зміною темпу та динаміки чи переміщення чи зміна рівнів,
елементи із обертанням

• Елементи співпраці макс. 1 б.
• Співпраця з підтримкою або без неї, елемент синхронного командного руху, командний рух
каскадом

• Елементи оригінальності макс. 0,4 б.
• Список елементів на наступній сторінці, опис елементів у тексті правил

AV-B: Артистичні елементи
максимум цінність
кількість кожного

Елементи трудності
Двосторонність у стрибках, скачках та рівновагах
Серія рухів тіла,
включаючи:

максимум
цінність

8

0,1

0,8

зміна напрямку та обертання

2

0,2

0,4

зміна рівнів

2

0,2

0,4

переміщення

2

0,2

0,4

зміна темпу

2

0,2

0,4

динаміка

2

0,2

0,4

1

0,2

0,2

Рівновага, що починається безпосередньо з руху тіла

Елементи співробітництва

1

0,2

цінність максимум
кожного цінність

Командне співробітництво без підтримки

1

0,2

0,2

Співпраця у парі чи трійці з підтримкою або без

1

0,2

0,2

Командна підтримка

1

0,2

0,2

Елемент синхронного командного руху

1

0,2

0,2

Командний рух каскадом

1

0,2

0,2
1,0

Елементи оригінальності
Стрибок/скачок, що починається безпосередньо з руху тіла

максимум
кількість

0,2

максимум
цінність

Оригінальність у рухах

0,1

Рівновага з обертанням (циркуль/поворот)

1

0,2

0,2

Оригінальність у співпраці

0,1

Стрибок / скачок з обертанням

1

0,2

0,2

Незабутній зв'язок між музикою та композицією

0,1

Тематична історія

0,1

3,6

0,4

Довга програма
юніорів/сеньйорів

Основні ідеї технічної цінності
TV

Макс 10 б.

• Зменшено кількість рівноваг та стрибків:
1 рівновага/стрибок та 1 серія рівноваг/серію стрибків, Рівноваги
включаючи більш високу цінність для одного елемента
(трудність C = 0,3), що також відбиватиметься на
цінності серії.
Макс 0,9 б.
• Більше серій рухів тіла, з довшими серіями та вищою • 1 рівновага
• 1 серія
цінністю (від 0,3 до 0,6).
рівноваг
• Додаткові комбінації стають обов'язковими
елементами TV
• "Комбінована серія різних груп рухів"
• Скорочення можливих комбінацій до
рухи тіла + рівновага / стрибок і навпаки (зникає
комбінація рівновага + стрибок і навпаки)
• Додавання вищих вартостей до цих комбінацій, щоб
відобразити більш високу цінність елементів (серії рухів
тіла, рівноваги, стрибки)

• Штраф за зайві елементи (7 і більше рівноваг чи
стрибків / скачків) -0,2/кожен

• Рівень A/B/C

Стрибки/скачки

Цілісні рухи тіла
та серії рухів тіла

Комбіновані
серії

Макс 0,9 б.

Макс 4,2 б.

Макс 4 б.

• 1 стрибок/скачок
• 1 серія
стрибків/скачків
• Рівень A/B/C

• 2 цілісних хвилі
• 2 цілісних помаху
• 5 серій рухів тіла
• Рівень A/B/C/D у
серіях

4 різних:
• Серія рухів тіла +
рівновага
• Рівновага + серія
рухів тіла
• Серія рухів тіла +
стрибок
• Стрибок + серія
рухів тіла
• 0,4-1,0 б кожна

Які проблеми ми виправимо?

Менше стрибків/скачків (для здоров'я гімнасток)

Різноманітність елементів TV, елементів рівня C

Акцент на елементи ЕГГ (довгі серії рухів тіла)

Швидше оцінювати, менше помилок у розрахунках

Рівноваги та стрибки/скачки
Рівноваги

Т А = 0,1 Тв = 0,2 Тс = 0,3

Стрибки / скачки
Серія рівноваг /
Серія стрибків
Цінність

/\ А = 0,1 /\ В = 0,2 /\ С = 0,3
А+А

А+В/В+А

А+С/С+А/В+В

В+С/С+В

С+С

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Логіка та критерії трудності
рівноваг та стрибків
Рівноваги

A: База, цінність 0.10

B: 0.20 (база + 0.10)

C: 0.30 (база + 0.10 + 0.10)

• мін. 90° без допомоги рук

Базова форма

База + рух тіла

База + рух тіла + обертання

• мін. 135° за допомогою рук

База + обертання

• обертання мін. 360°
• Нове: Зворотний циркуль
(починається з трудності B)

Стрибки/скачки

A: База, цінність 0.10

B: 0.20 (база + 0.10) C: 0.30 (база + 0.10 + 0.10)

• У базовій версії може знадобитися
рух тіла або обертання чи амплітуда
• Обертання: 180 ° у формі / 360 ° від
зльоту до приземлення. Може
відрізнятися залежно від техніки
стрибка.
• Також для стрибків «ан турнан»

Базова форма

База + рух тіла

• Примітка: передня нога у стрибку
торкаючись / кроком має бути 90°

База + рух тіла + обертання

База + обертання
Шпагат 135°

Шпагат 135° + рух тіла Шпагат 135° + рух тіла +
або + обертання
обертання
Шпагат 180° + рух тіла або
Шпагат 180°
обертання

• Також, щоб додати цінність: зміна ніг
• Форма «торкаючись» нижче за цінністю, ніж прямі ноги

Рівень А, База,
цінність 0,10

Рівноваги
• ТАБЛИЦЯ ЦІННОСТІ ДЛЯ РІВНОВАГ:
6 КАТЕГОРІЙ РІВНОВАГ
• ВИКЛЮЧЕННЯ: РІВНОВАГИ З ПІДЙОМОМ
НОГІ НАЗАД: ті рівноваги, в яких нога
піднята назад за допомогою руки,
матимуть особливу цінність залежно від
техніки. Див. таблицю нижче та
таблицю прикладів у додатку.

• Важливо: правильна техніка,
правильний рівень для
команди

Рівень B
цінність 0,20 ( база + 0,10 )

1. Вільна нога піднята на 90° без 90° + рух тіла
допомоги рук
90° + 360 ° обертання
2. Вільна нога піднята на 90° за
допомогою руки та рух тіла
вперед та убік

Рівень C
цінність 0,30 ( база + 0,10 + 0,10 )
Амплітуда 90° + рух тіла + обертання на
360°

90° за допомогою руки та рух тіла
+ обертання на 360°
Вільна нога піднята на 90° за
допомогою руки та рух тіла, назад

3. Вільна нога піднята на 135° за 135° за допомогою руки + рух тіла
допомогою руки вперед та убік 135° за допомогою руки + обертання

90° за допомогою руки та рух тіла, назад +
обертання на 360°
Амплітуда 135° + рух тіла + обертання на
360°

на 360°
135° без допомоги рук

Амплітуда 135° без допомоги рук + рух тіла
Амплітуда 135° без допомоги рук +
обертання на 360 °

Вільна нога піднята на 135° за 135° за допомогою протилежної руки /
допомогою рук назад
обох рук, назад + рух тіла
135° за допомогою однойменної руки,
назад + 360°
135° без допомоги рук, назад

Амплітуда 135° + рух тіла (за допомогою
протилежної руки / обох рук ) + обертання на
360°
135° без допомоги рук назад + обертання на
360°

4. Циркуль із обертанням мінімум Циркуль із обертанням не менше 360°, з
360°, з амплітудою мінімум
амплітудою 180°, рука(и) не мають
торкатися підлоги, вперед
135°, рука(и) не мають
торкатися підлоги, вперед
Циркуль з обертанням не менше 360°, з Циркуль з обертанням не менше 360°, з
амплітудою не менше 135 °, назад
амплітудою не менше 180 °, назад
5. Повороти нижче 90° амплітуда Повороти нижче 90° амплітуда,
обертання 360°, вільна нога у обертання на 360° + рух тіла
будь-яку сторону
Повороти нижчі за 90° амплітуда,
обертання на 720°

Повороти нижче 90 ° амплітуда, обертання
на 720° + рух тіла

Повороти будь-якої форми А (амплітуда Повороти 90° амплітуда, обертання на 360°
+ рух тіла
90°) обертання на 360°
Повороти 90° амплітуда, обертання на 720°
Повороти будь-якої форми , обертання на
360°
6. Поворот у формі пасе 360°

Поворот у формі пасе 360° + рух тіла
Поворот у формі пасе 720°

Поворот у формі пасе 720° + рух тіла

Стрибки/скачки
• ТАБЛИЦЯ ЗНАЧЕНЬ ДЛЯ СТРИБКІВ І

Рівень А, База, цінність 0,10
1. Відсутність амплітуди у формі із
обертанням на 360°
Відсутність амплітуди у формі з
рухом тіла
2. Стрибок кабріоль у будь-який бік

Рівень B цінність 0,20 ( база + 0,10 )
Відсутність амплітуди з обертанням +
рух тіла

Рівень C цінність 0,30 ( база + 0,10 + 0,10 )

Кабріоль + рух тіла
Кабріоль + обертання на 180°

Кабріоль + рух тіла + обертання 180°

3. Амплітуда 90° у формі

90° + рух тіла
Амплітуда 90 + обертання 180° / 360°

Амплітуда 90° + рух тіла + обертання 180° / 360°

4. Форма «торкаючись » амплітуда
180°

«Торкаючись» 180° амплітуда + рух тіла «Торкаючись» 180° амплітуда + рух тіла
«Торкаючись» 180° амплітуда +
+ обертання 180° / 360°
обертання 180° / 360 °
«Торкаючись» 180° амплітуда + «ан
турнан»
«Торкаючись» 180° амплітуда зі зміною
ПРЯМИХ ніг

СКАЧКІВ: 6 категорій стрибків/скачків

• Амплітуда буде враховуватися,
перевіряючи лінію між колінами,
обидва стегна мають показати
фіксовану форму, при якій можна
чітко виміряти амплітуду гнучкості
тазостегнового суглоба.
(Див. додаток)

«Торкаючись» 135° амплітуда + рух
тіла
«Торкаючись» 135° амплітуда +
обертання 180° / 360°
«Торкаючись» 135° амплітуда +
«ан турнан»
5. Стрибки «щука» / «арка» / «козак»

6. Форма шпагат амплітуда 135°

• Важливо: правильна техніка,
правильний рівень для команди

«Торкаючись» 180° амплітуда + «ан турнан»
+ рух тіла
«Торкаючись» 180° амплітуда зі зміною ПРЯМИХ
ніг+ рух тіла / обертання / «ан турнан»

«Торкаючись» 135° амплітуда + рух тіла
+ обертання 180° / 360°
«Торкаючись» 135° амплітуда + «ан
турнан» + рух тіла
Стрибки «щука» / «арка» / «козак» + рух Стрибки «щука» / «арка» / «козак» + рух тіла +
тіла
обертання 180° / 360° / «ан турнан»
Стрибок «козак»+ рух тіла + амплітуда 180 °
Стрибки «щука» / «арка» / «козак» +
обертання 180° / 360° / «ан турнан»
Шпагат амплітуда 135° + рух тіла
Шпагат амплітуда 135° + рух тіла +
Шпагат амплітуда 135° + обертання 180° "ан турнан" / обертання 180°
Шпагат амплітуда 135° + "ан турнан"
Шпагат амплітуда 180°

Форма шпагат зі зміною зігнутих ніг, Стрибок у шпагат зі зміною зігнутих ніг,
амплітуда 135°
амплітуда 135° + рух тіла
Стрибок у шпагат зі зміною зігнутих ніг,
амплітуда 135° + обертання 180 ° / «ан
турнан»
Амплітуда 135° зі зміною ПРЯМИХ ніг
Амплітуда 180° зі зміною зігнутих ніг

Шпагат амплітуда 180° + рух тіла
Шпагат амплітуда 180° + "ан турнан" /
обертання 180°
Шпагат амплітуда 180°, + рух тіла + "ан турнан" /
обертання 180°
Стрибок у шпагат зі зміною зігнутих ніг, амплітуда
135° + рух тіла + обертання 180° / «ан турнан»

Амплітуда 135° зі зміною ПРЯМИХ ніг +
рух тіла / «ан турнан» / обертання
Амплітуда 180° зі зміною зігнутих ніг +
рух тіла / обертання / «ан турнан»
Амплітуда 180° зі зміною ПРЯМИХ ніг

Рухи тіла
• Естетична групова гімнастика складається із стилізованих та природних рухів всього тіла, в яких стегна
утворюють основний руховий центр. Рух, що виконується однією частиною тіла, передається на решту
тіла.
• Композиція має містити щонайменше такі елементи рухів тіла:
o
o
o
•

2 цілісних хвилі (можуть бути включені до серії рухів тіла)
2 цілісних помаху (можуть бути включені до серії рухів тіла)
5 серій рухів тіла = кілька безперервних різних рухів тіла

Цінність для серії рухів тіла
Варіанти нотаток

•

РтА (V II )

0,3

РтB (V III )

0,4

РтC (V IIII )

0,5

РтD (V IIIIII )

0,6

Усі серії рухів тіла мають виконуватися разом і підкреслювати безперервність від одного руху до
іншого, ніби вони були створені попереднім рухом

Комбіновані серії
4 різних комбінованих серії (макс. 4,0):
• Серія рухів тіла + рівновага
• Рівновага + серія рухів тіла
• Серія рухів тіла + стрибок/скачок
• Стрибок/скачок + серія рухів тіла
Кожна серія має цінність від 0,4 до 1,0 балів.
Цінність комбінованих серій
РтА (0,3)

РтВ (0,4)

РтС (0,5)

РтD (0,6)

ТА / /\А (0,1)

0,4

0,5

0,6

0,7

ТB / /\В (0,2)

0,5

0,6

0,7

0,8

ТC / /\C (0,3)

0,6

0,7

0,8

1,0

Подальші дії за новими правилами
червень 2022 р.
• Два вебінари (1 для європейських країн та 1 для неєвропейських країн)
• Ціль: познайомити з ключовими моментами нових правил
• Поділитись чорновою версією правил для читання учасникам (кінець червня)
червень – серпень 2022 р.
• Роз'яснення та перевірка граматики нових правил у техкомі
липень-вересень 2022 р.
• Два вебінари (1 для європейських країн та 1 для неєвропейських країн)
• Мета: детальніше розповісти про нові ТV та АV та відповісти на запитання тренерів, хореографів та суддів
серпень 2022 р.
• Затвердити нові правила у Раді IFAGG
вересень 2022 р.
• Опублікувати офіційну версію нових правил
жовтень 2022 р.
• Суддівські курси за новими правилами + іспит (у Чехії, Малайзії)
1.1.2023-> діють нові правила довгої програми
• Усі суддівські курси за новими правилами – з іспитами наживо.
• Усі судді мають скласти іспит, перш ніж судити за новими правилами
Запланований графік,
Можливі зміни

