
Таблиця суддівства виконання довгої програми (діти) 

Вимоги і типи 

помилок 

Знижки за помилку (кожний раз/кожний елемент, якщо не вказано інакше) 

Незначна: -0.1 Середня: -0.2 Значна: -0.3 

Постава і опорна 

лінія, аспекти 

здоров’я 

- неправильна опорна лінія (напр. 

положення опорної ноги (на 
рівновагах) або неправильна 

лінія плечей та стегон) 

-  неправильна постава 

-  важке приземлення під час 
підтримки 

- втрата контролю над 

тілом під час або в кінці 
підтримки 

- вигин спини під час 

приземлення після стрибка 
- під час підтримки, явно 

неправильна постава або 

опорна лінія у гімнасток, 

які піднімають 

Базова 

гімнастична 

техніка 

- недостатнє витягування 

- різниця у виконанні серед 

гімнасток 

- недостатня безперервність, 
плинність 

- нестача легкості 

- - 

Втрата рівноваги 

(в будь-якому 

русі) 

із зайвим рухом 
(кожний раз/гімнастка) 

із зайвим підскоком 
(кожний раз/гімнастка) 

з опорою на руку, стопу або 

іншу частину тіла (кожний 

раз/гімнастка) 

Єдність 

- відсутність синхронності 

- неточність площини, рівнів або 
напрямків 

- неточності між рухами і ритмом 

музики 

- неточність побудов 

- - 

Зіткнення між 

гімнастками 

- виконання не значно порушено 
або не порушено 

- виконання явно 
порушено в 1 гімнастки 

- виконання явно порушено 
у 2 та більше гімнасток 

Фізичні 

характеристики: 

- недолік у будь-

якій в області 

(гнучкість, сила 
тощо) протягом 

всієї композиції 

незначний недолік 
(команда / кожна область) 

явний недолік 
(1-2 гімнастки / кожна область) 

явний недолік 
(команда / кожна область) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бонуси (за пропозицією): всі елементи і серії виконані синхронно и на відмінному рівні 

+0.1 (команда 6-8 гімнасток) 
+0.2 (команда 9 або більше гімнасток) 

 

Штраф арбітра: 

-0,5 – за кожну відсутню або зайву гімнастку  

-0,1 – за кожний вихід за майданчик (кожний раз) 

Вимоги і типи помилок 

Знижки за помилку (кожний раз/кожний елемент, якщо не вказано 

інакше) 

Незначна: -0.1 Середня: -0.2 Незначна: -0.1 

Рухи тіла: 

- неправильна техніка 

- не показані характеристики базових 

рухів тіла 

Незначні помилки в техніці 

елемента 

Частково неправильна 

техніка елемента 

Повністю неправильна 

техніка елемента 
Стрибки: 

- неправильна техніка 

- не показані характеристики 

(незафіксована форма, недостатня 

висота, слабий контроль тіла, важке 
приземлення) 

Рівноваги: 

- неправильна техніка 

не показані характеристики 

(незафіксована форма, недостатня 

амплітуда, слабий контроль тіла, 

недостатнє обертання) 

Незначні помилки в 

техніці елемента 

Частково неправильна 

техніка елемента 

Повністю 

неправильна техніка 
елемента 

Повне падіння в будь-якому русі  -0.4 кожний раз / кожна гімнастка 

Невдала спроба підтримки 
- невдала спроба підтримки: -0.5 кожний раз  

- падіння гімнастки(ок) з підтримки на підлогу: -0.5 кожний раз 

Техніка ЕГГ: 

- нестача техніки цілісних рухів ЕГГ 
-0.3 за всю програму 

Двостороння робота 
- відсутні рівноваги або стрибки на 

недомінуючу ногу 

-0.2 за кожний відсутній елемент 


