
 
УТОЧНЕНИЯ 

 след съдийския курс в Лондон 2013 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Музика с глас и думи на 1 съчетание – утвърдено от ТК/ХГ след СП Киев 

Отговорността за спазване нормите на етика в текста при избора на музика е 
изцяло на треньора 

 
2. Резервни уреди – организаторите на състезания са задължени да осигуряват 

необходимите комплекти с уреди не само по време на състезанието, но и в 
тренировъчната и официалната зала по време на тренировки,  за да могат да 
бъдат пробвани от състезателките. 

 
3. Когато уредът излезе извън терена и гимнастичката престъпи линията за да вземе 

резервния уред, поставен по-далеч от очертанието, наказанието от съдия 
Координатора е само за използване на резервен уред, няма наказание за 
излизане на гимнастичката. 
 

4. Ново наказание от съдия координатора – 0.50 за продължително подготвяне 
преди началото на съчетанието. Времето за подготовка не е предвидено и това 
забавя графика на състезанието. 
 

5. Фиш за съдия координатора – в процес на подготовка е отделен фиш за 
наказанията налагани от координатора, който ще бъде предложен от ТК/ХГ. 
 

6. При грешна стойност на отделна трудност, по-ниска от реалната, съдията дава 
вярната и наказва 0.30 за грешна стойност. 
 

7. Работа с лява/дясна ръка – 50% от движенията с уреда 
Предаванията не се зачитат за работа с лява ръка. Трябва да има елементи с 
уреда изпълнени с лява ръка. Процента се изчислява по следния начин: ако в 
съчетанието има заложени 6 трудности и 1 серия танцувални стъпки  = 7 
движения. За 50% се счита изпълнението на 4-7 елемента с лява ръка. 

 
ТРУДНОСТ 

8. Множествени ротации (Пируети)  

 във всяка форма на отделния компонент на пируета трябва да присъства 
елемент или от Основната или от Друга техническа група специфична за 
уреда. 

 загуба на равновесие с подпиране на ръка или уреда, или падане по време 
на втората, или която и да е следваща ротация, анулира стойността на 
цялата трудност 

 при подскок между две форми или ротации – трудността се зачита до 
грешката и има наказание от съдиите за Изпълнение. 

 
9. „Фуете“ с крак на пасе или на хоризонтала. Може да се използва по следните 

начини: 

 или по веднъж  изолирано  и двете форми             



 или веднъж  двете форми  в комбинация    (  ) 

Фуете с крак на хоризонтала включва всички форми – с крак напред, встрани, на 
арабеск или атетюд. Ако веднъж е използвано фуете с крак напред не може повече 
да се използва нито един от останалите видове. Счита се за повторение, независимо 
от различното положение на повдигнатия крак.  
 
10. Смесени трудности 

 При подскок по време на връзката между две или повече трудности, 
изпълнени правилно, двете трудности се зачитат но не се дава + 0.10 т. за 
връзката. 

 При смесена трудност от „вертикален скок с крак на хоризонтала“ и скок 
„пръстенче“ не се дава добавка (+0.10) за връзка между двата скока, тъй 
като при поставяне на вдигнатия крак до другия за отскок от два крака има 
допълнителна опора и изискването „без междинни стъпки“ в смесена 
трудност от два скока не е изпълнено. Скокове с отскок от два крака могат 
да се използват в Смесени трудности от скокове, при условия, че се 
използват като първа трудност.  

11. Елементи с ротация ( )на тялото и вълни ( ) в комбинация с трудност с тяло 

 елементите от Основните или Другите технически групи с уреда трябва да 
се изпълняват по време на самата трудност, а не по време на 
ротацията/вълната. 

 символите за  ротация ( )на тялото и вълна ( ), със съответните им 
стойности  (0.10т.) могат да се добавят както преди или след трудността, 
така и едновременно преди и след една и съща трудност при условие, че 
няма прекъсване между отделните части и при условията на т. 1.1.10 от 
Правилника.  

 = 0.10 + 0.50 + 0.10 

 ( ) – „вълна на два крака“ изпълнена с техниката на Динамично 
равновесие с пълна вълна с тялото е включена под № 7 в таблицата с 

трудностите в равновесие, има стойност от 0.10 и съответен символ  или 

.  Този елемент изпълнен по този начин не може да се използва като 
добавка за увеличаване на стойността на трудността. Ако същата вълна е 
изпълнена на един крак, т.е. е различна от трудността в таблицата може да 
се добави 0.10 към стойността на трудността към която е добавена. В 
противен случай поради грешен символ трудността не се зачита, явява се 
допълнителна неописана трудност и т.н. 
 

  - възможно е да се изпълняват всякакви ротации стига да няма смяна на 
опората 

 

 При заявена трудност = 0.60, а изпълнена  = грешен символ, не 
се зачита цялата трудност, не само вълната и няма наказание. 

 

12. „Ешапе“    с въже – не е задължително да се търси и изхвърляне и улавяне –
достатъчно е едното действие за да се зачете като Основна група.  



 
13. „малки изхвърляния и улавяния“ – да не са по-високи ото нивото на главата и по 

време на трудността да се изпълняват и двете действия. Ако има само изхвърляне 
или само улавяне, трудността не е валидна. 
 

14. „осморки“ с топка – ако се изпълняват по време на трудността е важно кръговото 
движение с ръката да бъде съчетано с  широко движение на трупа, в противен 
случай трудността не се зачита. 
 

15. „бумеранг“   - не може да се използва за DER, не е голямо изхвърляне. 
 

16. Неустойчиво равновесие 1.3.3. 

 Изключение: да се добави: за въже – отворено, обтегнато въже върху част 
от тялото по време на ротация 
 

17. DER – улавяне на уреда между лактите  и гърдите е техническа грешка – рискът не 
се зачита 

 
18. Таблица за допълнителните критерии към DER 1.4.4. 

  - смяната на нивата трябва да става по време или между ротациите 

 “Dive leap” широк скок кълбо се зачита едновременно за ротация и смяна 
на нивата. Широкият скок не се зачита за трудност А само ако трупът е 
наведен напред над предния крак. 

  отбиване или повторно изхвърляне – счита се за част от 
първоначалното изхвърляне при DER и рискът свършва до там. Критериите 
натрупани след това не се зачитат. 

 
19. Майсторство 

Комбинациите от елементи за всяко М трябва да са различни. Основните групи 
могат да се повтарят, другите групи се използват само веднъж. 
 

 О   от групата (уред в движение 1.3.2.) всички видове могат да се изпълнят 
по веднъж 

 Осморки с широко движение на тялото (без топка) 

 Големи кръгове  

 Предаване на уреда около част от тялото или под крака 

 Увиване (въже и лента), отбиване (без топка) и др. 
 

20. Наказания от съдия D 
В таблицата, в колона наказания по 0.30, последния ред да се добави „ и/или 
Майсторство“ 
 
 

АНСАМБЛИ 
21. Колаборации 1.4.3 Контакт с уреда по време на колаборации 

 Ако 1 или няколко гимнастички са без уред повече от 4 движения (4 
секунди) 
Наказание 0.30 от съдия за Изпълнение 



 Ако 1 или няколко гимнастички и/или уреда са видимо неподвижни за 
повече от  4 движения (4 секунди) 
- За трудност - Колаборацията не е валидна  
- За изпълнение – по 0.30 за всяка гимнастичка или уред 

 
22. Допълнителни трудности – ако 2 гимнастички изпълнят трудност с тяло по време 

на колаборация, в размяна или в друг момент, тя се счита за неописана трудност, 
независимо че не е изпълнена от всичките 5 гимнастички. В този случай има 
наказание за неописана трудност и ако се надвишава допустимия общ брой 
последната отпада.  

 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Акцентира се върху връзката между МУЗИКА и ДВИЖЕНИЯ като определяща смисъла на 
художествената гимнастика и по-специално върху грешките в Артистичност. Те 
произтичат от: 

1. Изборът на музика 
2. Как гимнастичката я интерпретира 
3. Работа с уреда и музиката, което прави гимнастиката художествена. 

Определящ фактор за артистичността е способността на гимнастичката да трансформира 
композицията от рутинна структура в артистично представление чрез специфично 
качество на изпълнение, включващо финес, модулация, амплитуда, сложност и бързина. 
Компонентите, определящи артистичността са: 

 СТИЛ – красота и удивително присъствие 

 ИЗРАЖЕНИЕ – всички части на тялото трябва да предават артистично 
цялостната красота, идваща от различни места – ръце, китки, глава, врат и 
т.н. 

 МУЗИКАЛНОСТ 

 ПАРТНЬОРСТВО – между гимнастичката и уреда 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Изготвил: Камелия Игнатова 


