
Fimleikastiginn 2021-2025

WAG

Lokadrög 08.06.2021

TKV



Stökk 5. þrep
Stökkhestur 1,00 - 1,10 m, lendingardýna 0,50 m hæð
Eitt keppnisstökk Athugasemd
#1 Tilhlaup, innstökk á brettið*, Yfirslag,  D: 7,00

D einkunn: Gildi stökksins, 7,00 
Framkvæma tvö stökk. Betra stökkið gildir. 

*Stökkbretti eða 2 stökkbretti

Tvíslá 5. þrep
Æfingar Athugasemd
Neðri rá

Langkippur
Langkippur gefur fullt gildi, þarf ekki að tengja beint 

við vipp
eða
Hopp í undirbúningssveiflu fyrir langkipp
Terra (létt fráspyrna leyfileg) (sleppa ef langkippur) stopp leyfilegt án frádráttar

Vipp 90°, minnst 45°
Afturábakhringur
Vipp 45°, fætur beinar á rá,
Sólasveiflu – afstökk (fætur sundur/saman)

Efri rá Lyfta upp á rá
Sveifla af stað úr kyrrstöðu (fetta, ýta fram 1x)
Sveifla aftur, 
Sveifla fram, 
Sveifla aftur
Sveifla fram
Sveifla aftur
Sleppa

Slá 5. Þrep
Hæð á slá: 115 cm 
Stöðluð uppröðun skylduæfinga, breyta má uppröðun innan línu.
Æfingar Athugasemd
1. Lína:
Uppstökk niðri á slá (þarf ekki að vera úr COP)
Gleiðvinkill, halda í minnst 2 sek, sveifla á annað hnéð og standa upp
Handahlaup
Forsamdar hreyfingar
2. Lína:
Hopp / stökk úr COP minnst 120°
Handstaða sýna fætur saman, minnst 30° frá lóðlínu
Píróett 180°
3. Lína:
Danstenging: (rebound) 
Hopp 1 með beinum líkama, tengja í
Hopp 2, lenda í arabesque
Fótsveifla fram – hægri og vinstri
Afstökk: Handahlaup í hliðar handstöðu með ¼ snúning í lendingu fyrir miðja slá

Gólf 5. Þrep
Uppröðun skylduæfinga að eigin vali – ein æfing frá hverju félagi Æfingin er framkvæmd fram og til baka
Æfingar Athugasemd
Danstenging: Splittstökk, minnst 120°  + tengja í galhopp Venjulegt galhopp enginn hringur

Splitthopp, minnst 120° + tengja í spennuhopp (í þessari röð) Kyrrstöðu hopp

Píróett 360° fótur í passé, hendur upp
Frambrú / afturábakbrú / splittflikk Kyrrstöðu ekki tengt við neitt – allt hefur sama gildi

Frá hnéstöðu – pressa í handstöðu (sundur/saman) – kollhnís með beina handleggi + tengja í liðleika
Liðleiki: Splitt eða spígat

Fótsveifla fram, upp á tá – minnst 90° tengja beint í fótsveiflu aftur minnst 45° upp á tá.

Stökksería #1
Kraftstökk saman fætur

Stökksería #2
Arabastökk flikk tengt saman



Stökk 4. þrep
Stökkhestur 1,00 m, 1,10 m, 1,20 m, lendingardýna í sömu hæð og stökkhestur.
Tvö keppnisstökk, Athugasemd
#1 Tilhlaup, innstökk á brettið*, Yfirslag. D: 7,00, eitt upphopp leyfilegt og lending í demiplie
#2 Tilhlaup, innstökk á brettið, ½ inn (tsukahara undirbúningur)  D: 7,00 - lenda standandi og lending í demiplie

D einkunn: Gildi stökkanna, 7,00 
Framkvæma bæði stökkin. Fundið meðaltal af tveimur stökkum

*Stökkbretti eða 2 stökkbretti

Tvíslá 4. þrep

Æfingar Athugasemd
Langkippur á neðri rá
Vipp 90° með beinar mjaðmir
Langkippur á neðri rá

Vipp 90°, fætur saman á rá
Hoppa milli ráa

Langkippur á efri rá
Vipp 90°
Afturábakhringur 
Undirsveifla, 90° frá lóðlínu, minnst 45° 

Sveifla aftur, 
Sveifla fram, 
Sveifla aftur 

Afstökk : Val
Sveifla fram og 180° snú (nóg að snúa annarri hendi og snerta rá), axlir í hæð við rá Sama gildi á afstökki
Sveifla í heljarstökk, val á líkamsstöðu

Slá 4. Þrep
Hæð á slá: 115 cm. Uppröðun skylduæfinga að eigin vali
Æfingar Athugasemd
Uppstökk niðri á slá (þarf ekki að vera úr COP)
Handstaða sýna fætur saman, minnst 10° frá lóðlínu  + tengja í Hopp með beinum líkama

Jafnvægi á öðrum fæti, halla bol fram og lyfta hinum fætinum aftur minnst 90°
Fótsveifla fram 90° sveifla fæti niður, setja fótinn í slá fyrir aftan stöðufót og snúa 180° á tá, enda upp á tá

Píróett 360° 
Danstenging: Splittstökk, minnst 135° splittstaða+tengja í Sisson eða splitthopp minnst 135°
Forsamdar hreyfingar

Akróæfing fram/hliðar, minnst A
Akróæfing aftur,  minnst A

Afstökk: Val:
Framheljar eða Afturábak Heljar
Handahlaup/Arabastökk + tengja í heljarstökk afturábak

GÓLF 4. Þrep
Uppröðun skylduæfinga að eigin vali – ein æfing frá hverju félagi
Æfingar Athugasemd
Danstenging; Skiptisplittstökk, minnst 135° + tengja í (“passage” regla) Fótsveifluhopp

Fótsveifluhopp, hopp af öðrum fæti annar fótur í 
minnst 90° beint fram, hendur upp

Píróett 360°

Fótsveifla fram, upp á tá, minnst 135°,  1-3 skref og Fótsveifla til hliðar, upp á tá, minnst 135°

Afturábak kollhnís í handstöðu 10°

Framheljarstökk

Tvö ólík jafnfætishopp á staðnum tengd saman, annað hoppið í minnst 135° splittstöðu - Hoppin verða bæði að vera úr COP
Jafnfætishopp: Fyrra hoppið í 135°splittstöðu + tengja í Hringhopp 360 °

Stökksería #1
Arabastökk + tengja í Flikk saman fætur + tengja í Flikk saman fætur

Stökksería #2
Kraftstökk sundur fætur + tengja í Kraftstökk saman fætur

Liðleiki: splitt eða spígat



Stökk 3. þrep
Stökkhestur 1,10 m  - 1,20 m, lendingardýna í sömu hæð og stökkhestur.
Val um tvö keppnisstökk af þremur 
#1 Tilhlaup, innstökk á brettið, Yfirslag. D: 6,50, eitt upphopp leyfilegt og lending í demiplie
#2 Tilhlaup, innstökk á brettið, ½ inn (tsukahara undirbúningur)-          lenda standandi, detta á bakið með beinar mjaðmir / líkamsstöðu D: 6,00
#3 Tilhlaup, arabastökk inn á brettið, flikk upp á stökkhestinn lenda standandi, detta á bakið með beinar mjaðmir / líkamsstöðu D: 7,00

D einkunn: Gildi stökkanna, 6,00 – 6,50 - 7,00 
Framkvæma tvö stökk. Fundið meðaltal af tveimur stökkum.

Tvíslá 3. þrep 
Hæð efri ráar 250 cm. 2 æfingar í boði, velja aðra
Æfingar Athugasemd
Æfing I
Langkippur  á efri rá - af kubb, eða byrja í hangandi kyrrstöðu

Vipp, minnst 90°
Hringæfing, minnst 90° frá handstöðu
Langkippur
Vipp í handstöðu minnst 30° (sundur/saman)
Risi aftur á bak 
Risi aftur á bak 
Afstökk úr COP

- ekki þarf að tengja risa við afstökk,, . Langkippur og vipp fyrir 
afstökk er E frádráttur 

Æfing II
Langkippur  á efri rá - af kubb, eða byrja í hangandi kyrrstöðu

Vipp,, minnst 90°
Hringæfing, minnst 30° frá handstöðu
Risi aftur á bak 
Risi aftur á bak 
Afstökk úr COP

- ekki þarf að tengja risa við afstökk,, . Langkippur og vipp fyrir 
afstökk er E frádráttur 

Slá 3. Þrep
Hæð á slá: 125 cm. 
Uppröðun skylduæfinga að eigin vali
Æfingar Athugasemd
Uppstökk: samkvæmt COP
Forsamdar hreyfingar
Danstenging: 2 ólík hopp/stökk úr COP og annað þeirra skal vera í 180° splittstöðu

Skiptisplittstökk, minnst 135° splittstaða (ekki í tengingu)
Píróett 360° 

Hliðarhandstaða minnst 10° frá lóðlínu, sýna fætur saman, frjáls aðferð úr handstöðu
Akrósería:
Handstaða, minnst 10° frá lóðlínu  (sýna fætur saman) eða minnst A æfing, + tengja í
Akróæfingu afturábak, minnst B

Akróæfing fram/hliðar, minnst B
Afstökk: úr COP

minnum á að æfingin þarf að innihalda kafla niður á slánni, snerta með þrem líkamspörtum. 

Gólf 3. Þrep
Uppröðun skylduæfinga að eigin vali – ein æfing frá hverju félagi
Æfingar Athugasemd
Danstenging:
Skiptisplittstökk + tengja í (“passage” regla) Annað hopp úr COP

Píróett úr COP, minnst B

Stakt hopp: Tour jeté eða splittstökk með hálfum snúning, minnst 135°
- Tour Jéte – lenda í arabesque

- Splitt með 180° - lenda jafnfætis

Afturábak kollhnís í handstöðu með 180° snúning í framkollhnís - með beina handleggi og innan 10°
- val um snúning

Fótsveifla fram upp á tá og - fótsveiflur báðar minnst 135° 
Fótsveifla aftur, halla líkama fram, hendur í gólf

Arial heljarstökk 

Stökksería #1
Arabastökk + tengja í flikk saman fætur + tengja í Afturábak heljarstökk (val um líkamsstöðu)

Stökksería #2
Kraftstökk saman fætur + tengja í Framheljarstökk (val um líkamsstöðu)

Stökksería #3
Val um stökkseríu með eða án heljar, minnst þrjár æfingar (2x tengja í). Ekki endurtaka sömu seríu



Stökk 2. þrep
Hestur 1,15 m eða hærri
Val um tvö  stökk úr COP, má vera sama sstökkið.

Framkvæma bæði stökkin. Fundið meðaltal af tveimur stökkum.

Tvíslá 2. þrep 
Hæð neðri ráar 170 cm, hæð efri ráar 250 cm. Hæðarmismunur milli ráa á að vera 80 cm.
Æfingar Athugasemd
Langkippur á neðri rá
Vipp í handstöðu , minnst 10°(*)
Sólahringur/Stalder/afturábakhring í handstöðu, minnst 45° 

Val:
Langkippur á neðri rá og vipp með beinar fætur á rá eða
Fætur beinar í rá og sólahringur aftur með beinar fætur saman

Hoppa á milli ráa 
Langkippur á efri rá

Vipp í handstöðu, minnst 10°(*)
Risi aftur á bak 
Risi aftur á bak 

Afstökk: Heljarstökk; val úr COP 

Önnur handstaðan verður að ná inn í 10°. Fær einu sinni gildi 1,00

Slá 2. Þrep
Hæð á slá er 125 cm. Uppröðun skylduæfinga að eigin vali

Æfingar Athugasemd
Uppstökk samkvæmt COP
Danstenging: 2 ólíkar dansæfingar úr COP og annað þeirra skal vera í 180° splittstöðu
Dansæfing #3 – Hopp C æfing eða erfiðari
Dansæfing #4 - Píróett (minnst 360° )
Dansæfingar eru samtals 3 – 4 þar sem Píróett getur uppfyllt tvær sérkröfur (tvöfalt gildi)

Akrósería: Tvær akróæfingar úr COP tengdar saman, má vera sama akróæfingin
- Framkvæma þarf akróæfingu aftur og fram/hlið*Handstaða hold leyft sem akróæfing

Akróæfing #3 C æfing eða erfiðari - ekki mega akróæfingarnar vera í eina átt
Afstökk: B æfing eða erfiðari úr COP eða minnst A æfing ef tengt er við B akróæfingu

Gólf 2. Þrep
Uppröðun skylduæfinga að eigin vali – ein æfing frá hverju félagi
Æfingar Athugasemd

Danstenging :- Tvö ólík hopp/stökk úr COP, 
- Annað hoppið/stökkið verður að vera í 180° 

splitt/spigat

Píróett úr COP, minnst B

Stakt Hopp: Hopp úr  COP minnst B má ekki vera í Danstengingu

3 stökkseríur sem innihalda eftirfarandi 3 kröfur:
- minnst tvær akróæfingar í seríu þar sem önnur 

æfingin er heljarstökk 
Tvö ólík heljarstökk í æfingunni fram og aftur - þurfa ekki að vera í sömu seríu
Heljarstökk með beinum líkama og minnst 180° LA snúning - fram eða aftur
Fram sería: mega vera tvö heljarstökk tengd saman eða kraftstökk á undan heljarstökki má vera sama æfingin



Stökk 1. þrep
Hestur 1,15 m eða hærri
Val um tvö ólík stökk úr COP, má vera úr sama stökkflokki.

Framkvæma bæði stökkin. Fundið meðaltal af tveimur stökkum.

Tvíslá 1. þrep

Sérkröfur
Tvíslá 1. þrep Gildi

1 Val um sérkröfu úr COP 1.0 A æfing gefur ekki auka 0.5

2 Risasveifla (fram eða aftur) 1.0
3 Tvær ólíkar hring- æfingar (ekki úr sömu fjölskyldu) 1.0
4 Minnst 180° snúningur úr hring eða sveiflu í handstöðu (ekki vipp í handstöðu með 180° snúning) 1.0

Samtals 4.0

Sérstakur bónus (D dómarar) Gildi
Sérkröfu bónus: Hver sérkrafa úr frjálsum æfingum / COP, minnst B 0.5

hopp á milli ráa gefur ekki frádrátt

Slá 1. Þrep

Sérkröfur
Slá 1. þrep Gildi

1
Danstenging: Tvær ólíkar dansæfingar úr COP og önnur þeirra skal vera hopp/stökk í 180° splitt/spígatstöðu  (má vera 
snúningur tengt í hopp) 1.0

2 Snúningur (hópur 3) eða Rúllur / Skærasveiflur* úr COP 1.0
3 Akrósería (fram eða aftur), A+C / B+B eða meira (hold ekki talið sem akró) 1.0
4 Heljarstökk, fram, hliðar eða afturábak (má vera í akróseríu) 1.0

Samtals 4.0

Sérstakur bónus fyrir sérkröfu  (D dómarar) 
Slá 1. þrep Gildi
Sérkröfu bónus: Akrósería úr COP 0.5

*Æfingar 1.303, 1.403, 1.304, 1.207, 1.308, 1.514, 4.203, 4.204, 4.304, 4.305, 4.306, 4.307, 5.405, 
5.505 geta fyllt upp í sérkröfu #2

Gólf 1. Þrep

Sérkröfur
Gólf 1. þrep Gildi

1 Danstenging: tvö ólík hopp/stökk úr COP, annað hoppið minnst B 1.0
2 Heljarstökk með beinum líkama og minnst 360° LA snúning 1.0
3 Tvö heljarstökk í sömu seríu, bein eða óbein tenging (má vera sama æfingin) 1.0
4 Tvö ólík heljarstökk í æfingunni, fram  og aftur 1.0

Samtals 4.0

Sérstakur bónus
Gólf 1. þrep Gildi
Tvö heljarstökk tengd saman bein eða óbein tenging
B+B eða meira 0.3
A+C eða meira 0.3

Sérstakur bónus fyrir sérkröfu  (D dómarar) 
Gólf 1. þrep Gildi
Sérkröfu bónus: Tvöfallt heljar  úr COP 0.5



Stökk 6. þrep
6. þrep Stökk #1
Áhald #1: Bretti, há dýna 70-80 cm, 10 cm yfirdýna.
#1: Tilhlaup, innstökk á brettið handstaða upp í háa dýnu lenda á bakinu

stökk framkvæmt 2x og betra stökkið gildir sem lokaeinkunn.

Tvíslá 6. þrep
Tvíslá 6. þrep
Hægt að keppa á einni rá eða tvíslá. Keppandi má ekki ná niður á dýnu í hangandi stöðu.

Æfingar Athugasemd
Neðri rá 
Terra (má nota bretti í létta spyrnu og til að ná upp á rá)

Vipp frá mjöðmum, minnst 45° + tengja í
Vipp frá mjöðmum, minnst 45°.
Afturábakhringur
Rúlla fram og halda í kertastjaka 
Halda tám að rá 

Efri rá 
Sýna stöður:
Byrja bein
Kúpt staða (hollow) 1-2-3

halda hverri stöðu í 3 sekúndur Fött staða (arched) 1-2-3
Kúpt staða (hollow)1-2-3
Fött staða (arched) 1-2-3
Enda bein
Sleppa/hopp niður

Slá 6. þrep
Slá 6. þrep - Æfingin er skylduæfing og er 1 til 1 ½ lína á slánni. 
Hæð á slánni er 1,00 m frá gólfi.
Æfingar Athugasemd

Uppstökk, hopp í stuðning, lyfta fæti yfir slá ¼ snú
Gleiðvinkill, halda í minnst 2 sek
Fótsveifla fram - hægri minnst 90°
Fótsveifla fram - vinstri minnst 90°
Langt skref (lunge fótastaða) handleggir í línu við höfuð + tengja í 
Handstaða, minnst 45° frá lóðréttri stöðu
Snúa 180° á báðum fótum upp á tá og hendur upp
Undirbúningur fyrir píróett upp á tá, með tá á hné og hendur í kórónu
Spennuhopp
Fimleikastaða að eigin vali
Sisson minnst 45°
Afstökk: Handahlaup í hliðar handstöðu með lendingu fyrir miðja slá

Gólf 6. þrep
Gólf 6.þrep
Æfingin er um tvær línur á dýnu eða renning og byrjar á miðri dýnu.  

Æfingar Athugasemd
Forsamdar hreyfingar
Splitthopp minnst 120° á staðnum
Handstaða fætur saman detta niður í brú og spyrna yfir

Jafnvægi 2 sek Y jafnvægi

180° píróett á öðrum fæti

Handahlaup
Handahlaup lenda fætur saman annar fóturinn í einu
Afturábak kollhnís í stuðning 

Hopp / pressa í handstöðu kollhnís fram, af tám byrja með beinar fætur sundur og hendur í gólf
Fótsveiflur fram hægri og vinstri
Forhopp Arabastökk - upphopp engin skref leyfileg
Forsamdar hreyfingar


