
Bedömningsinstruktioner
Klubbpokalen



Valfria serier

D-poängen i barr, bom och fristående består av DV (svårighetsvärde) från 
maximalt 8 unika övningar samt CR från de redskapskrav som gymnasten 
uppvisat.

På hopp är DV hoppets värde enligt listan och där finns inget CR att lägga till.

D-domarna räknar alltid DV och CR till gymnastens fördel om man är 
tveksam. 

Om svårare övningar som inte finns listade visas upp så har dessa 0 i DV.

Försök på listad övning som inte blir godkänd för DV (dock ett tydligt försök) 
kan räknas för att undvika kort serie.



Valfria serier forts.

Slutpoäng i ett redskap = E-poäng +  D-poäng – eventuella Neutrala avdrag. 

E-poängen är maximalt 10,0 men från detta dras medianen av E-panelens 
avdrag. E-poängen får aldrig bli lägre än 0.

Slutpoängen får aldrig bli lägre än 1,0 (oavsett exempelvis kort serie eller 
mycket avdrag).

Det görs inga linjeavdrag i hopp/fristående eller tidsavdrag på något redskap.

Pass på hopp ger 0 i DV och 0 i slutpoäng.



Neutralt avdrag

Om gymnasten visar 6 övningar (eller färre) gör man Neutralt avdrag 
enligt kort serie-tabellen som finns på sidan 3 i Pokalenhäftet.

Håll koll på vilka övriga Neutrala avdrag som kan gälla på redskapet (se 
Femman och Sexans avdragsmallar).

Pass av tränare på övning => 1,0 i Neutralt avdrag, inget DV på övningen. 

Tränare på podiet i hopp, bom och fristående => 0,5 i Neutralt avdrag.
Podiet i hopp = zon landningsmattor - satsbräda 10m x 4 m
Podiet i bom = zon med bom och landningsmattor 10m x 5 m

Smycken är inte tillåtet (undantag små örhängen). Inget avdrag dock.

Bandage, knäskydd, handledskydd, tights/shorts etc är tillåtna. Även i färg.



D-domare

Du ska veta hur ett godkänt utförande ser ut på alla övningar som kan
förekomma för ett DV på Klubbpokalen. D-domaren dömer allt som visas, 
oavsett vad som lämnats in i förväg.  

Finns det möjlighet ska du samarbeta med annan D-domare på ditt
redskap.  

För att veta vilka övningar gymnasten har i sitt program finns två
alternativ:
1. Använd listor av tränarna från ledarmötet och pricka av under seriens gång
2. Teckna ner seriens innehåll när gymnasten tävlar (du kan använda officiella 

symboler eller använda egna så länge du själv vet vad de betyder)

På hoppet har du fyra alternativ:
1. Använd listor av tränarna från ledarmötet, läs av och kontrollera
2. Fråga gymnasterna vid ”line-up”, notera och kontrollera
3. Fråga tränaren innan gymnasten ska hoppa, notera och kontrollera
4. Avgör själv vilket hopp du såg, notera det du såg  



E-domare

Som E-domare gör du avdrag för utförandefel du upptäcker.

Du ska känna till hur ett perfekt utförande ser ut på samtliga övningar som 
finns listade.

Du måste inte teckna övningarna men det är en god hjälp om du ibland kan 
göra någon symbolanteckning för att kunna ”backa bandet” och se vilka 
avdrag du gjort på enskilda övningar.

Du är fri att använda symbolskrift om du vill.
Du får teckna egna symboler (om du själv vet vad du skriver).



Hopp



Teckenstöd hopp



Exempel på bedömning



Barr D-domare

DV:
Räkna max 8 st á 0,2 poäng vilket kan ge maximala 1,6 poäng i DV.

CR: 
Du ska även ge extrapoäng (CR) om gymnasten klarar visa upp ett eller flera av seriens 
krav.

Det finns 5 st CR á 0,5 poäng vilket ger maximala 2,5 poäng:

1. Övning i/över vågplanet (finns två övningar)

2. Kipp (finns två övningar)

3. Förflyttning mellan holmarna (finns två övningar och kräver en dubbelbarr)

4. Holmnära övning (finns fem utvalda övningar som utförs nära holmen)

5. Sving-/pendlingsövning (finns fem utvalda övningar där man svingar)



Övningar i barr



Teckenstöd barr



Exempel på bedömning

D-domaren räknar vilka övningar som kan ge DV. Trots att 9 övningar visas ok kan man bara räkna 
8 x 0,2 = 1,6
CR prickas av listan. Tre övningar ger CR. 3 x 0,5 = 1,5
D-poängen blir 1,6 + 1,5 = 3,1
Inga Neutrala avdrag. 
Slutpoäng 3,1 + 8,0 = 11,1

Förklaring till ovanstående avdrag som just denna domare hittat:

Ospända vrister 0,1 böjda armar 0,3 vipphöjd 0,3          pik 0,1           svank 0,1

dålig amplitud i frampendling 0,1      bakpendling 0,1      bendelning i pendling 0,1  

vipphöjd 0,3          böjda ben i fotsvängen 0,3           djup landning 0,3 



Exempel på bedömning

Gymnasten Solveig kör planerat en för kort serie (med lite avdrag). 

D-domaren räknar vilka övningar som kan ge DV. Vippen kan bara räknas en gång. 
4 x 0,2 = 0,8
CR prickas av i listan. Två övningar ger CR. 2 x 0,5 = 1,0
D-poängen blir 0,8 + 1,0 = 1,8
D-domaren räknar att bara 4 övningar är godkända/tydliga försök. 
Tabellen på kort serie ger ett Neutralt avdrag på -4,0

E-domare 1 har avdrag på -0,5 och E-domare 2 har -0,7. Medianen som ska dras 
från 10,0 blir -0,6. 
E-poängen blir då 9,4



Bom D-Domare

DV:
Räkna max 8 st á 0,2 poäng vilket kan ge maximala 1,6 poäng i DV.

CR: 

Du ska även ge extrapoäng (CR) om gymnasten klarar visa upp ett eller flera av 
seriens krav.

Det finns 5 st á 0,5 poäng vilket ger maximala 2,5 poäng i CR.

1. Gymnastisk serie med två olika hopp i direkt följd

2. Piruett 1 varv

3. Akrobatisk övning bakåt (ej stationär)

4. Akrobatisk övning framåt eller åt sidan (ej stationär)

5. Valfritt hopp i spagat-/splittutförande



Övningar i bom



Teckenstöd bom



Exempel på bedömning



Fristående D-Domare

DV:
Räkna max 8 st á 0,2 poäng vilket kan ge maximala 1,6 poäng i DV.

CR: 

Du ska även ge extrapoäng (CR) om gymnasten klarar visa upp ett eller flera av 
seriens krav.

Det finns 5 st á 0,5 poäng vilket ger maximala 2,5 poäng i CR.

1. Danspassage med två hopp, minst ett i spagatutförande (ej stationära övn)

2. Piruett minst 1 varv

3. Akrobatisk övning med flyg bakåt 

4. Akrobatisk övning med flyg framåt eller åt sidan 

5. Akrobatisk länga med minst två övningar med flyg i följd; framåt+framåt eller 
bakåt+bakåt, (kan vara samma övning med flyg som upprepas).
Rondat räknas ej som övning med flyg.



Övningar i fristående



Teckenstöd fristående



Exempel på bedömning

Fatimas tränare har lämnat in serien i skrift men domaren skrev in den i ny 
mall med symbolskrift. Valfritt.

Fatima har nio godkända övningar men vi räknar max 8 till DV. 8 x 0,2 = 1,6
Hon har alla CR
Fatima har i detta redskap lyckats nå maximal D-poäng i Klubbpokalen: 4,1.


