
Íslenski fimleikastiginn 
Breytingar í útgáfu 9.2021.3 

Almennar dómarareglur 
Frádráttartöflu fyrir að reyna ekki við æfingar í þrepinu breytt í vægari frádrátt 

5.þrep 

Gólf 
Detta fram til að fara í splitt/spígat tekið út. Texti samræmdur við myndband. 

Æfing ekki gerð horn í horn, heldur á hliðarlínu svo að það sé hægt að gera á sama tíma og stúlkur 

keppa í 5.þrepi 

Bogi 
Ef menn gera 8 kretsa í röð, fá þeir 1,0 aukalega í D einkunn 

Æfing byrjar og endar í front support 

Hringir 
Hangvog tekin út. 

Vinkill með bognar fætur settur inn.  

Það á eftir að uppfæra Video til að sýna þessa breytingu. 

Textinn „Sveifla aftur“  settur inn á undan afturábak heljarstökki til nánari skilgreiningar á sveiflum 

Stökk 
Passa að gera handstöðuhopp, en ekki yfirslag á bakið. 

Tvíslá 
Tókum út að aðstoða í sveiflunni og settum í staðinn inn afstökk eftir 3ju sveiflu. 

Útskýringatexti neðst sem segir að þjálfari má aðstoða upp á tvíslá til að byrja æfingu 4. 

Vinkill með sundur fætur tekinn út, venjulegur vinkill notaður í staðinn 

Val um hæð á tvíslánni og í boði að hafa stóra lendingardýnu til að lenda afstökk, en ekki fyrir 

dómaraborðinu. 

Svifrá í böndum 
Aðstoð ógildir æfingar sem koma á eftir aðstoð. 

Rör ekki leyfileg 

Upphitun leyfileg, en þó þannig að fyrsti keppandi festir sig í bönd, hitar upp, fær að hvíla sig, kinkar 

kolli til dómara þegar hann er tilbúinn að keppa. Næsti keppandi hitar upp á meðan dómarar dæma 

þann sem var á undan og hvílir sig svo þar til dómarar eru tilbúnir.  

Passa að ná að sýna sveiflur yfir gráðum sem tilteknar eru í lýsingu. Aukasveiflur eru ekki til 

frádráttar, bara tekið frá fyrir framkvæmd 



4.þrep 

Gólf 
Muna eftir spennuhoppi fyrir framheljarstökk 

Auka bónus fyrir að tengja kraftstökk, spennu hopp, framheljarstökk saman, sjá lýsingu. 

Orðalagi í æfingu 3 breytt úr „pressa niður “í „fara rólega niður“. 

Texta um beinar hendur og fætur bætt við í lýsingu á æfingu 4, afturábak kollhnís 

Menn fá gildið fyrir araba flikk en frádrátt, ef menn gera ekki spennuhopp eftir það. 

Bogi 
Muna eftir front support í front support 

Hringir 
Æfing 5 var klippt í sundur og sveifluæfing færð inn í æfingu 2 

Textinn „Sveifla aftur“  settur inn á undan afturábak heljarstökki til nánari skilgreiningar á sveiflum 

Þannig að myndband sýnir rétta æfingu, en texti í myndbandi passar ekki við textann í þrepinu. 

Stökk 
Það fer eftir uppsetningu í salnum hvort að hægt sé að keyra bæði stökkin í röð eða hvort að keppt 

sé í yfirslagi fyrst og svo í frampike eða öfugt. En það er ein einkunn samtals á stökki. 

Myndbandið sýnir frampike, en ekki keppnisuppsetningu á áhaldinu. Keppt er með stökkbretti fyrir 

framan lendingardýnu. 

Tvíslá 
Lýsingu á afstökki breytt úr „Færa hendur yfir á eina rá í afstökki“ í „Má færa hendur yfir á eina rá í 

afstökki“ 

Val um hæð á tvíslánni og í boði að hafa stóra lendingardýnu til að lenda afstökk, en ekki fyrir 

dómaraborðinu. 

Svifrá í böndum 
Lýsing á æfingu 2 breytt, hæð á vippi óskilgreind, en vipp þarf að færa líkama frá svifránni. 

Aðstoð ógildir æfingar sem koma á eftir aðstoð. 

Rör ekki leyfileg 

Upphitun leyfileg, en þó þannig að fyrsti keppandi festir sig í bönd, hitar upp, fær að hvíla sig, kinkar 

kolli til dómara þegar hann er tilbúinn að keppa. Næsti keppandi hitar upp á meðan dómarar dæma 

þann sem var á undan og hvílir sig svo þar til dómarar eru tilbúnir.  

Passa að ná að sýna sveiflur yfir gráðum sem tilteknar eru í lýsingu. Aukasveiflur eru ekki til 

frádráttar, bara tekið frá fyrir framkvæmd 

  



3.þrep 

Gólf 
Engin breyting 

Bogi 
Æfing færð af svepploki á gólfi upp á svepp 

Undantekning frá reglu um samsettar æfingar í einu boxi. Allir kretsar telja þrátt fyrir fall á milli í stað 

þess að ógilda æfinguna alveg og fá fallið. Dæmi:  

Æfing 1: 2 kretsar, fall, 1 kretsi = D:0,5 & E:-1,0 fyrir fallið í stað D:0 & E:-1,0 

Æfing 2: 1 kretsi tengdur við kretsa í æfingu 1, fall, 2 kretsar, afstökk = D:0,5 & E: -1,0 fyrir fall 

í stað D:0 & E:-1,0 

Þannig að keppandi kemur með D=1,0 í stað D=0 eftir fyrstu tvær æfingarnar. 

Front support í front support á svepp 

Hringir 
Herðastaða er gefin þótt að hendur snerti, það er samt frádráttur. Liggi hendur utan í hringjum er 

herðastaðan hins vegar ekki gild. 

Stökk 
Engin breyting 

Tvíslá 
Val um hæð á tvíslánni og í boði að hafa stóra lendingardýnu til að lenda afstökk, en ekki fyrir 

dómaraborðinu. 

Svifrá 
Hér eru aukasveiflur til frádráttar, viljum sjá þrepið framkvæmt í jafnmörgum sveiflum og skilgreint 

er í textanum. 

Aðstoð ógildir æfingar sem koma á eftir aðstoð. 

  



2.þrep 

Gólf 
Líkamsstaða skilgreind inn í heljarstökksæfingar, textinn var í lýsingu. 

Bogi 
Æfingar 1 – 3 mynda saman magyar. Ekki þarf að stoppa til að taka 2 kretsa í miðjunni ef menn eru 

að ná að tengja æfingarnar saman í Magyar. Æfingunni er skipt upp í þrennt til að gefa aukinn 

möguleika á að safna D skori ef menn geta ekki labbið. 

Æfing 4 er annað hvort Sivado og af EÐA samansett æfing af hálfum spindli eða checka, tengt í krets, 

tengt í 360° rússa í afstökk. Samkvæmt lýsingu er hægt að fá 0,5 í D ef það næst bara að gera spindil, 

og bæta við 0,5 fyrir að takast að gera rússann. Ekki er hægt að gera bara rússann til að fá auka 0,5.  

0,5 fæst aukalega fyrir að takast að gera 4 kretsa í röð á einni höldu. 

Hringir 
Orðalag í afstökki lagfært, „/“ bætt við á milli tvöfallds heljarstökks og fram streight 

Stökk 
Engar breytingar 

Tvíslá 
Texta breytt í æfingu 2 úr „Langkippur upp“ í „Langkippur upp í aftursveiflu“ til samræmis við 

myndband 

Orðalagi í lýsingu á æfingu 4 breytt úr „0,5 fæst“ í „hálft gildi fæst“ 

Texta bætt við undir töflu 

Val um hæð á tvíslá 

Leyfi til að byrja æfingu á bretti eða púða til að komast í baskethringinn. 

Svifrá 
Orðalagi í æfingum 2 og 3 breytt úr „Sancheroka“ í „hálfur snúningur“ til samræmis við orðalag 

3.þrep  

Hér eru aukasveiflur til frádráttar, viljum sjá þrepið framkvæmt í jafnmörgum sveiflum og skilgreint 

er í textanum. 

Aðstoð ógildir æfingar sem koma á eftir aðstoð. 

 

 

Tækninefnd í áhaldafimleikum karla 

 

 


