BYGEL

Sammanställning av element COP 2013-2016 v2

Borttaget element
Ändring, tex EGR

Nytt element

Grupp I Enbenssvingar och saxar

A = 0,1

B = 0,2

C = 0,3

1 Framsax

7 Framsax med ½ vändning
13 Baksax

D = 0,3

E = 0,5

F = 0,6

G = 0,7

4 Framsax med ¼ vändn genom
handstående på 1 bygel sänkning
till grenstöd (Li Ning)
8 Framsax med hopp och ½
vändning
14 Framsax med 1/1 vändning

9 Framsax med hopp från ena
änden till andra (3/3)
15 Framsax med hopp och 1/1
vändning

19 Baksax med ½ vändning
26 Baksax med hopp, även med ½ 27 Baksax med hopp från ena
vändning
änden till andra (1-2 till 4-5)
32 Baksax med 1/1 vändning

39 Från tvärstöd med delade ben på
en bygel sving till handstående
sänkning till grenstöd
44 Över- eller underbensving bakåt 45 Över- eller underbensving bakåt
till handstående sänkning till krets
till handstående sänkning till
eller thomaskrets
grenstöd

16 Framsax med 1/1 vändning och
hopp från ena änden till andra (3/3)
(Mikulak)
22 Baksax genom hst på 1 bygel

34 Framsax med ¼ vändning till
handstående ¼ vändning sänkning
bakåt på en arm till grenstöd (Bryan)
40 Baksax till handstående ¼
vändning sänkning bakåt på en arm
till grenstöd
46 Över- eller underbensving bakåt
till handstående 1/1 vändn sänkning
till krets eller thomaskrets

Grupp II Kretsar och thomaskretsar, med och/eller utan spindlar och handståenden
1 Kretsar el thomaskretsar i sidstöd 2 Krets sidstöd 1 bygel

19 Kineskrets
25 Krets i sidstöd ¼ spindel till
tvärstöd
31 Krets i tvärstöd ¼ spindel till
sidstöd

8 Krets med stöd utanför eller
mellan byglarna
14 Krets i tvärstöd på 1 bygel (från
eller till ¼ vändning)
20 Krets i tvärstöd mellan byglarna
26 Alla ½ spindlar i sidstöd

28 Alla 1/1 spindlar inom 2
thomaskretsar i sidstöd

32 Krets i tvärstöd på änden med ½
spindel
38 Krets eller thomaskrets genom
handstående sänkning till
grenstödjande

34 Krets i tvärstöd med 1/1 spindel
inom max 2 kretsar (Magyar)

30 Krets eller thomaskrets med 1/1
29 Alla 1/1 spindlar i sidstöd med
handstöd till andra sidan och tillbaks spindel och byglarna mellan
händerna
(max 2 krets el thomas)
35 Krets i tvärstöd mellan byglarna
med 1/1 spindel inom max 2 kretsar

39 Krets eller thomaskrets genom
handstående med eller utan ½
vändning sänkning till krets eller
thomaskrets (Tippelt)
45 Thomaskrets med hoppvandring 46 Thomaskrets med hoppvandring
bakåt genom handstående sänkning bakåt genom handstående sänkning
till thomaskrets eller krets
till grenstöd
54 Omv stöckli el DSA m bendeln
via hst m 3/3 vandring (fram-bak)
och 360° vändn sänkn t
thomaskrets (Busnari)

51 Omvänd stöckli eller DSA med
bendelning genom handstående
sänkning till grenstöd

13 Vandring bakåt i sidstöd

3 Vandring framåt i sidstöd (3/3)
med händerna mellan byglarna

8 Krets med hoppvandring framåt i
sidstöd

9 Krets med 2x hoppvandring
framåt i sidstöd (3/3)

14 Vandring bakåt i sidstöd (3/3)

15 Vandring bakåt i sidstöd (3/3)
med händerna mellan byglarna

20 Krets med hoppvandring bakåt i 21 Krets med 2x hoppvandring
sidstöd
bakåt i sidstöd (3/3)

26 Alla vandringar med ½ spindel i
tvärstöd (1/3 vandring)
32 Vandring framåt eller bakåt med
¼ spindel till sidstöd

43 Vandring framåt i tvärstöd (1/3)

55 Vandring bakåt i tvärstöd (1/3)

44 Vandring framåt i tvärstöd (1/2
eller 2/3)

56 Vandring bakåt i tvärstöd (1/2
eller 2/3)

27 Alla vandringar med ½ spindel i
tvärstöd (1/2 eller 2/3 vandring)
33 Alla vandringar med ½ spindel i
sidstöd
39 Thomas med hoppvandring
bakåt genom hst och sänkn t
grenstöd
45 Vandring framåt i tvärstöd (3/3),
läder, bygel, bygel, läder (1-2-4-5)

4 Från sidstöd på ena änden
vandring framåt över byglarna till
stödjande på lädret på andra änden
(3/3) på 1 krets
10 Krets i sidstöd på änden med
hoppvandring framåt över båda
byglarna till andra änden
16 Från sidstöd på ena änden
vandring bakåt över byglarna till
stödjande på lädret på andra änden
(3/3) på 2 kretsar
22 Krets i sidstöd på änden med
hoppvandring bakåt över båda
byglarna till andra änden (1-2 till 45)

23 Krets i sidstöd bredvid byglarna
på änden med hoppvandring bakåt
över båda byglarna till andra änden
(1-1 till 5-5)(Yamawaki)
29 Från ena änden vandring med 2x
½ spindel till andra änden (3/3)

40 Thomas med hoppvandring
bakåt genom hst och sänkn t krets
el thomaskrets
46 Alla andra vandringar framåt i
tvärstöd från ena änden till
andra(3/3) (Magyar)

47 3/3 hoppvandring i tvärstöd
(Driggs)

51 Från tvärstöd vandring framåt på
2 krets på bygel 1 till bygel 2 och ¼
vändning till sidstöd på andra änden
(3/3) (Bilozerchev)
57 Vandring bakåt i tvärstöd (3/3), 58 Alla andra vandringar bakåt i
läder, bygel, bygel, läder (5-4-2-1) tvärstöd från ena änden till
andra(3/3) (Sivado)

Grupp IV Kretsvändningar, hopp och kombinerade övningar
1 Kretsvändning ut
2 Kretsvändning bakåt med hopp ½ 3 Från sidstöd på lädret på änden 4 Kretsvändning omvänd stöckli
vändning på byglarna
kretsvändning framåt över en bygel kretsvändning (Moguilny)
kretsvändning bakåt till sidstöd över
andra bygeln (Urzica)
8 Direkt stöckli A (DSA)

9 Kretsvändning ¾ på 1 bygel från
sidstöd till tvärstöd
Från tvär- till sidstöd = B

14 Direkt stöckli B (DSB)

16 Kretsvändning bak
kretsvändning fram kretsvändning
bak (Belenki)

20 Tramlot och direkt Tramlot
26 Omvänd stöckli
31 ½ Ryssvändning ut på änden

33 Från stöd på 1 bygel
ryssvändning ut till andra änden
utan stöd på eller mellan byglarna
(sid-sid, tvär-sid, sid-tvär)
38 Schweizare

43 Tysk (Schwabenflank)

49 Ryssvändning 180° eller 270°
55 På lädret, ryssvändning 180°
eller 270°

Grupp V Avhopp
1 Tysk som avhopp

7 På änden ryssvändning 180°

sammanställt av Stefan Agnvall för MTK.

44 Tjeck på byglarna eller lädret

10 Kretsvändning 1/1 på 1 bygel
(Sohn)

45 Från sidstöd över 1 bygel
ryssvändning 360° med vandring till
sidstöd på andra änden (Kroll)
50 Ryssvändning 360° eller 540°
51 Ryssvändning 720° eller 900°
56 På lädret, ryssvändning 360°
57 På lädret, ryssvändning 720°
eller 540°
eller 900°
62 Från tvärstöd ryssvändning 180° 63 Ryssvändning 360° eller 540° på
1 bygel eller mellan byglarna
eller 270° på 1 bygel eller mellan
byglarna
69 På lädret, ryssvändning 180°
över båda byglarna

28 Omvänd stöckli från tvärstöd på 29 Omvänd stöckli med 360° på 1
ena änden till andra
bygel (Bezugo)
34 Ryssvändning från ena änden till
andra utan stöd på eller mellan
byglarna (sid-sid, tvär-sid, sid-tvär)
(Tong Fei)
40 Tjeck utanför byglarna (Pinheiro)
46 Alla ryssvändningar 360° med
3/3 vandring (Roth)

47 Alla ryssvändningar 720° med
3/3 vandring (Wu Guonian)

52 Ryssvändning 1080° eller mer
58 På lädret, ryssvändning 1080°
eller mer
64 Ryssvändning 720° eller 900° på
1 bygel eller mellan byglarna

59 Ryssvändning mellan byglarna
1080° eller mer
65 Ryssvändning 1080° eller mer på
1 bygel eller mellan byglarna
71 På lädret, ryssvändning 360°
eller 540° över båda byglarna

5 DSA till handstående och 3/3
4 Krets eller thomaskrets till
handstående och 3/3 vandring med vandring med 450° vändning
450° vändning (Kolyvanov)
8 På änden ryssvändning 360° eller 9 På änden ryssvändning 720° eller 10 På änden ryssvändning 1080°
540°
900°
eller mer
14Kretsvändning ut tysk
15 Omv stöckli el DSA gnm hst
16 DSA hopp bak gnm hst på andra
änden
20 Krets eller thomaskrets genom 21 Krets eller thomaskrets med
hopp bakåt genom handstående
handstående (även med ¾
vändning med eller utan vandring)

2 Trippeltysk

F-element endast möjlig som kombination (t ex S-S-R72) eller floppar i thomas

Grupp III Vandringar i sid- eller tvärstödjande
1 Vandring framåt i sidstöd, även
2 Vandring framåt i sidstöd (3/3)
med ¼ vändning

2 floppar + ryssvändning 1080°

13 Rysskrets

