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Programa de clasificare pentru juniori și seniori 

 
Prezenta programă de clasificare intră în vigoare la data de 01.01.2023 și este obligatorie pentru toate 

secțiile de gimnastică artistică masculină din cadrul structurilor afiliate Federației Române de 

Gimnastică. 

 

PRINCIPII GENERALE 

Principiile generale stabilite de Comitetul Tehnic și Codul de Punctaj F.I.G. în vigoare vor fi luate în considerare pentru aprecierea 

exercițiilor, cu excepția celor prevăzute de prezenta Programă de Clasificare. 

Cerințele generale privind vârsta, conținutul exercițiilor la fiecare categorie și nivel în parte, sunt prevăzute în tabelele de mai jos: 
 

Categoria Categoria 

Juniori III 

Nivel 1 

Categoria 

Juniori III 

Nivel 2 

Categoria 

Juniori II 

Nivel 3 

Categoria 

Juniori II 

Nivel 4 

Categoria 

Juniori I 

Nivel 5 

Seniori 

(Maeștri) 

Nivelul 1 2 3 4 5 Seniori 

Vârsta 8-9 ani 10-11 ani 12-13 ani 14-15 ani 16-18 ani Peste 18 ani 

Total 

elemente 

Exerciții 

impuse 

Exerciții 

impuse 

Cod F.I.G. 

Juniori 

Cu Cerințe Speciale 

Cod F.I.G. 

Juniori 

Cod F.I.G. 

Juniori 

Cod F.I.G. 

Seniori 
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Această formă de organizare a vârstelor, privind înscrierea în concurs la o anumită categorie implică: 

 Vârsta prezentată numeric înseamnă: “împlinirea ei în anul de concurs”. 

 De asemenea un gimnast poate concura la o vârstă superioară, dar fără a mai avea posibilitatea de a se întoarce la nivelul anterior, 

conform regulamentului de competiție în vigoare. 

 La nivel 1 poate intra în competiție și 1 sportiv cu vârsta mai mică de 8 ani, cu aprobarea FRG, dacă, prin aceasta, clubul respectiv își 

completează echipa. 

 Nota finală a unui exercițiu va fi stabilită prin însumarea notei D (dificultate) si notei E (execuție). 

 
Precizări privind nota D: 

 La categoria juniori III nivel 1 si 2 nota D poate avea un maxim de 5 puncte, excepție capra cu și fără mânere (unde cele 2 note 

”D” se adună și se împart la 2). 

 La categoria juniori II nivel 3, nota D este dată de suma valorilor cerințelor speciale + valoarea grupelor + valoarea 

elementelor conform FIG. 

 La categoria juniori II nivel 4 și juniori I nivel 5, nota D va fi conform Codului de Punctaj FIG pentru Juniori. 

 La categoria seniori (Maeștrii), nota D va fi conform Codului de Punctaj FIG pentru Seniori. 

 Lipsa numărului minim de elemente duce la următoarele penalizări neutre: 

 La nivelul 1 și 2 conform programei. 

 La nivel 3, penalizare neutră de 1 punct pentru fiecare element lipsă (exercițiu scurt). 

 La nivel 4 și 5, conform Codului de Punctaj F. I. G. Juniori, 

 La seniori, conform Codului de Punctaj F. I. G. Seniori. 

 

 
Precizări privind nota E: 

 Pornește de la 10.00 puncte la fiecare aparat si nivel de clasificare. Penalizările pentru prezentarea exercițiului se vor face în 

zecimi de punct, acestea fiind scăzute din cele 10.00 puncte conform prevederilor codului de punctaj F.I.G. in vigoare. 

 La aparatul cal, pentru nivelele 1, 2 și 3, nota ”E” este dată de suma penalizărilor celor 2 aparate la care se execută, 

convertite apoi în notă. 
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Indicații de aplicare: 

1) Citiți cu atenție descrierea exercițiului impus și observațiilor aferente, sau a cerințelor de concurs. 

2) Se recomandă executarea doar a acelor elemente care se pot realiza în deplină siguranță de către sportiv, indiferent de categorie 

de vârsta și nivel. 

3) Această programă se aplică numai în concursurile naționale, având un caracter de dezvoltare a Gimnasticii Artistice Masculine 

Românești. 

4) Concursurile care nu sunt organizate de către FRG, se pot desfășura după cerințele organizatorilor. 
 

 
Elaborată de Comitetul Tehnic Masculin al Federației Române de Gimnastică 

Monika BUZESCU MARTON - Președinte 

Eugen CĂȚEAN - Membru 

Ionuț CORLACI - Membru 

Florin POPA – Membru 

Alin JIVAN - Membru 

Viorel LĂTĂREȚU - Membru 

Sebastian BRATAN - Membru 

Adrian MELEANCĂ - Membru 

Ioan Silviu SUCIU - Membru 
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Categoria Juniori III, Nivel 1 – (8-9 ani) împliniți în anul de concurs 

- Exercițiile sunt impuse. 
- Lipsa unei părți din structură duce la nerecunoașterea cerinței cu excepția celor specificate la observații. 
- Ordinea structurilor în exerciții nu poate fi schimbată. Modificarea ordinii lor duce la nerecunoașterea cerinței. 

Exerciții impuse 
SOL – Juniori III, Nivel 1 

Descrierea și valoarea elementelor Valoare Observații/Greșeli Penalizări 

1. Din stand fața spre direcția A-C, elan și răsturnare înainte 
prin stând pe mâini, săritură dreaptă urmată de rostogolire  
înainte și săritură cu întoarcere pe direcția C-D/C-B; 

1.0 pct. Greșeli uzuale. Conform FIG 

2. Pas înainte, cumpănă (2s.) (0,3 pct.), 
Direct în rostogolire înainte pe spate culcat, ridicare în pod 
(2s.) (0,3 pct.), revenire pe spate culcat întins, ridicare și 
flexie înainte (pachet) cu pieptul – bărbia jos și picioarele 
depărtate la ≤ 90o (2s.)(0,3 pct.) 
Structură completă bonus 0,1 

1.0 pct. Dacă o parte a structurii este nu este 
executată sau recunoscută, nu se va mai 
primi bonusul pentru structură completă. 
Greșeli uzuale. 

Conform FIG 

3. Trecerea în culcat pe spate, ¼ rostogolire lateral și suport 
lateral; ridicarea unui picior lateral și menținere 2 s peste 
verticală; 
Întoarcere și aceeași ridicare cu celălalt picior; 
Trecere direct în orice sfoară. 

1.0 pct. Menținere sub 2 sec. – penalizare conform 
FIG. 
Lipsă oricare parte a structurii = Lipsă 

cerință. 

Conform FIG 

4. Stând pe mâini din forță cu picioarele depărtate, stând pe 
mâini menținut (2s.), urmat de rostogolire înainte în 
ghemuit, ridicare în stând și 1-2 roți laterale pentru ca 
gimnastul să ajungă la colțul solului (B/D). 

1.0 pct. Menținere sub 2 sec. – penalizare conform 
FIG 
Nemenținere a st.p.m = nerecunoaștere = 

0,5 pct. (structură parțială.) 
Greșeli uzuale. 

Conform FIG 

5. Trei pași de elan, roată întoarsă, răsturnare înapoi, 
răsturnare înapoi, săritură dreaptă cu aterizare în stând. 

1.0 pct. Doar 1 răsturnare înapoi = 0,5 pct. cerință 
parțială 
Fără răsturnări înapoi – Lipsă cerință – 1,0 
pct. 

Conform FIG 
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Descrierea și elementelor Valoare Observații/Greșeli Penalizări 

I. 10 cercuri în spijin (lateral) pe capra joasă, terminate în 

poziție sprijin facial. 

5 pct. - Valoarea fiecărui cerc = 0,5 pct. 
- Greșeli uzuale. 

Conform FIG 

II. 5 cercuri pe un mâner – (ciuperca cu un mâner), în orice 

priză. 

5 pct. - Valoarea fiecărui cerc = 1 pct. 
- Greșeli uzuale. 
Nota finală este compusă din media 
celor două. 

Conform FIG 

Exerciții impuse 
CAL CU MÂNERE - Juniori III, Nivel 1 

- La această probă sportivii vor concura la capră joasă și la ciupercă cu un mâner 
- Înălțimea aparatului: cca. 30 - 40 cm 
- Maxim 2 reluări a structurii după o cădere, după care structura este considerată finalizată. 
- Vor fi luate în considerare toate cercurile finalizate în spijin facial pe ambele mâini. 
- Punctajul valoric este dat de numărul de cercuri finalizate. 
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Exerciții impuse 
INELE – Juniori III, Nivel 1 

- Înălțimea aparatului: 2.20 m de la saltea. 
- Se poate utiliza o saltea suplimentară de 10 cm. 

 

Descrierea și valoarea elementelor Valoare Observații/ Greșeli Penalizări 

1. Din atârnat, urcare cu ajutor în sprijin și menținerea (2s), 
apoi ridicare în echer menținut (2s). 

1 pct. Brațe îndoite și atingerea corzilor inelului 
se penalizează conform FIG. 

Conform FIG 

2. Trecere   prin   rostogolire   lentă   înainte,   în   atârnat 
răsturnat-îndoit. 

1 pct. Rostogolire din elan. Conform FIG 

3. Luarea elanului, balans înapoi, balans înainte cu trecerea 
bazinului peste nivelul inelelor. 

1 pct. Amplitudine insuficientă la balansuri. 
Îndoirea brațelor în timpul balansurilor. 

Conform FIG 

4. Balans înapoi, balans înainte cu trecerea bazinului peste 
nivelul inelelor. 

1 pct. Amplitudine insuficientă la balansuri. 
Îndoirea brațelor. 

Conform FIG 

5. Balans înapoi, balans înainte și coborâre prin salt înapoi 
întins. 

1 pct. Salt sub nivelul inelelor. 
Poziția corpului în salt. 

Conform FIG 

 
 

 
 

Descrierea și valoarea elementelor Valoare Observații/Greșeli Penalizări 

Stând pe mâini (răsturnare înainte), cu aterizare în stând. 
GR II nr. 201. 

5.0 pct. - Greșeli uzuale Conform FIG 

Exerciții impuse 
 SĂRITURI – Juniori III, Nivel 1 

- Înălțimea aparatului: 1,05 m 
- Se pot folosi 2 trambuline una peste alta. 
- Prima săritură contează pentru clasamentul de la Individual Compus și/sau Echipe. 
- Pentru calificare pentru finală și în finală se vor executa două sărituri identice. 
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Descrierea și valoarea elementelor Valoare Observații/Greșeli Penalizări 

1. Din elan, îndreptare lungă joasă în așezat depărtat înapoi 
sprijinit. 

1 pct. - Greșeli uzuale. Conform FIG 

2. Rostogolire înainte (din așezat depărtat) în așezat 
depărtat, trecere în echer menținut, ridicare din forță către 
înapoi cu așezarea vârfurilor pe bare. 

1 pct. - Greșeli uzuale. Conform FIG 

3. Apropierea picioarelor înapoi în sprijin, balans înainte 
peste orizontală, balans înapoi către stând pe mâini. 

1,5 pct. - Bazinul peste orizontala de la 
nivelul umerilor. 

- St.p.m. nu trebuie menținut. 

Conform FIG 

4. Balans înainte peste orizontală, balans în stand pe mâini 
marcat. 

1 pct. - Corpul întins. 
- Greșeli uzuale. 
- St.p.m. nemarcat = lipsă cerință. 

Conform FIG 

5. Din stând pe mâini trecere pe o bară și coborâre laterală. 0.5 pct. - Greșeli uzuale. Conform FIG 

Exerciții impuse 
 PARALELE – Juniori III, Nivel 1 

- Înălțimea aparatului: 1,5 m de la saltea. 
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Descrierea și valoarea elementelor Valoare Observații/Greșeli Penalizări 
 

1. Din atârnat cu priza de sus apucat, luarea elanului, balans 
înapoi, balans înainte. 

1 pct. - Greșeli uzuale. Conform FIG 

2. Balans înapoi, balans înainte cu ½ întoarcere (stil Braglia) 
în priză mixtă, balans înainte, balans înapoi cu schimbarea 
prizei de sus apucat. 

1 pct. - Se păstrează priza mixtă 1 balans 
complet. 

- Balansul și întoarcerea sub 
orizontală = penalizabile. 

Conform FIG 

3. Balans înainte și îndreptare în sprijin. 1,5 pct. - Nu se penalizează oprirea pe bară. Conform FIG 

4. Balans în sprijin plutitor peste 300 peste orizontală. 0,5 pct. - Penalizare pentru spijin plutitor sub 
300 . 

Conform FIG 

5. Roată liberă la 450 și coborâre cu aterizare în stând. 1 pct. - Se recunoaște îndeplinirea cerinței 
de roată liberă chiar daca nu se 
executa la 450, dar aceasta va fi 
penalizată în funcție de devierea in 
grade față de cerință. 

- Roată la abdomen = lipsă cerință. 

Conform FIG 

Exerciții impuse 
BARA FIXĂ– Juniori III, Nivel 1 

- Înălțimea aparatului: 2 m de la saltea 
- Se poate utiliza o saltea suplimentară de 10 cm. 
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Categoria Juniori III, Nivel 2 , 10 - 11 ani (împliniți în anul de concurs) 

- Exercițiile sunt impuse. 
- Lipsa unei părți din structură duce la nerecunoașterea cerinței cu excepția celor specificate la observații. 
- Ordinea structurilor în exerciții nu poate fi schimbată. Modificarea ordinii lor duce la nerecunoașterea cerinței. 

 
 

Descrierea și valoarea elementelor Valoare Observații/Greșeli Penalizări 
 

1. Din stând pe direcția A-C, cumpăna lateral Y, ≥450, 
eliberarea piciorului și menținerea lui peste orizontală (2 s.) 
, revenire în stând, din elan roata întoarsă, răsturnare înapoi 
și salt înapoi întins. 

1 pct. - Salt grupat = lipsă cerință. Conform FIG 

2. Săritură cu întoarcere pe direcția C-D/C-B, rostogolire 
înainte în sfoară laterală (2 sec.), trecere în sprijin culcat 
facial, două cercuri 

1 pct. - Doar 1 cerc = 0,5 pentru structură. Conform FIG 

3. Din sprijin culcat facial, “paster” (2s) rostogolire înainte 
cu genunchii întinși, îndreptare de pe cap, săritură cu 
întoarcere ½ și rostogolire înapoi în stând pe mâini cu brațele 
întinse, pas fandare cu întoarcere pe noua direcție. 

1 pct. - St p m. cel puțin marcat pentru 
recunoaștere cerință. 

- Lipsă paster 0,5 pct. 
- Lipsă îndreptare de pe cap 0,5 pct. 
- Lipsă rostogolire înapoi în std. Pe 

mîini 0,5 pct. 

Conform FIG 

4. Pe direcția B-D/D-B, alergare, răsturnare înainte și salt 
înainte grupat, rostogolire lungă, săritură artistică cu 
întoarcere ½. 

1 pct. - Orice săritură artistică Conform FIG 

5. Din elan roată întoarsă-răsturnare înapoi - salt grupat 
înapoi. 

1 pct. - Lipsă salt = lipsă cerință Conform FIG 

Exerciții impuse 
 SOL – Juniori III, Nivel 2 
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Descrierea și valoarea elementelor Valoare Observații/ Greșeli Penalizări 

I. Pe ciupercă - fără mânere 

- 4 cercuri laterale, (4x0,5 pct.) 
- ¼ pivot, (1 pct.) 
- 4 cercuri transversal, (4x 0,5 pct.). 

 

5 pct. 

 

- Exercițiul se termină după ultimul 
cerc, în poziția stând. 

Conform FIG 

II. Pe o ciupercă - cu un mâner 

- 2 cercuri (2x1 pct.) 
- ½ întoarcere dorsală (1 pct.) 
- 2 cercuri (2x1 pct.) 

 

 
5 pct. 

 

- Exercițiul se termină după ultimul 
cerc, în poziția stând. 

Conform FIG 

Exerciții impuse 
 CAL CU MÂNERE – Juniori III, Nivel 2 

- La această probă sportivii vor concura la capră joasă și la ciupercă cu un mâner 
- Înălțimea aparatului: cca. 30 - 40 cm 
- Maxim 2 reluări a structurii după o cădere, după care structura este considerată finalizată. 
- Vor fi luate în considerare toate cercurile finalizate în spijin facial pe ambele mâini. 
- Punctajul valoric este dat de numărul de cercuri finalizate. 
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Descrierea și valoarea elementelor Valoare Observații/Greșeli Penalizări 
 

1. Urcare din forță în sprijin, echer menținut, rostogolire 
înainte, în atârnat răsturnat. 

1 pct. - Greșeli uzuale. Conform FIG 

2. Planșă înapoi depărtată menținută, revenire în atârnat 
răsturnat îndoit. 

1 pct. - Revenire cu corpul răsturnat îndoit 
= fără penalizare. 

Conform FIG 

3. Luarea balansului, balans înapoi cu răsucire înainte 
(cilindru). 

1 pct. - Cilindru cu corpul întins. 
- Oprire după cilindru 0,5 pct. 

Conform FIG 

4.  Balans înapoi, balans înainte, balans înapoi, balans 
înainte cu răsucire înaltă înapoi și coborâre. 

1 pct. - Balansurile cu bazinul peste 
nivelul prizei pe inele . 

Conform FIG 

5. Salt înapoi întins. 1 pct. - Greșeli uzuale. Conform FIG 

 
 

 

Descrierea și valoarea elementelor Valoare Observații/Greșeli Penalizări 
 

I. Săritură prin stând pe mâini cu aterizare în stând. (II. 
201). 

5 pct. - Prima săritură, la alegere din cele 
două propuse care vor conta in 
calculul notei pentru concursul pe 
echipe și  individual compus. 

 
- În finala pe aparat sportivul este 

obligat să execute ambele 
sărituri. 

Conform FIG 

II. Săritură prin roată întoarsă (rondă) cu aterizare în 
stând cu fața către aparat. (III. 301). 

5 pct. Conform FIG 

Exerciții impuse 
 INELE – Juniori III, Nivel 2 

- Înălțimea aparatului: 2.20 m de la saltele. 
- Se poate folosi o saltea suplimentară de 10 cm. 

Exerciții impuse 
SĂRITURI – Juniori III, Nivel 2 

- Înălțimea mesei de sărituri: 1,15 m de la sol 
- Prima săritură contează pentru clasamentul de la Individual Compus și/sau Echipe. 
- Pentru calificare pentru finală și în finală se vor executa cele două sărituri prevăzute. 
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Descrierea și valoarea elementelor Valoare Observații/Greșeli Penalizări 
 

1. Săritură și balans înainte și înapoi x2 în atârnat (stil 
gigantică), îndreptare în spijin echer menținut 2 sec. 

1 pct. - Genunchi îndoiți la balans pentru 
sportivi mai înalți = fără 
penalizare. 

- Greșeli uzuale. 

Conform FIG 

2. Urcare din forță în stând pe mâini menținut 2 sec. 
(paster) 

1 pct. - Urcare cu picioarele apropiate sau 
depărtate. 

- Greșeli uzuale. 

Conform FIG 

3. Vals înapoi sau înainte 1 pct. - Greșeli uzuale. Conform FIG 

4. Balans înainte, balans înapoi în stând pe mâini x2, cel 
de al doilea balans în stând pe mâini menținut 2 sec. 

1 pct. - Poziție întinsă a copului. 
- Bazinul peste nivelul umerilor. 

Conform FIG 

5. Coborâre salt înapoi întins. 1 pct. - Greșeli uzuale. Conform FIG 

Exerciții impuse 
PARALELE – Juniori III, Nivel 2 

- Înălțimea aparatului: 1,7 m de la saltea 
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Descrierea și valoarea elementelor Valoare Observații/Greșeli Penalizări 
 

1. Din atârnat cu priza cubitală (răsucită), luarea 
elanului, balans înapoi și schimbare de priză în „de 
sus apucat”. 

0,5 pct. - Greșeli uzuale Conform FIG 

2. Balans înainte, balans înapoi, balans înainte cu ½ 
întoarcere (stil Braglia) cu schimb alternativ de 
priză, sau menținerea prizei mixte. 

1 pct. - Întoarcerea peste orizontala barei. 
- Greșeli uzuale 

Conform FIG 

3. Balans înainte si îndreptare în sprijin, balans în 
sprijin plutitor peste 450, roată liberă peste 450. 

1,5 pct. - Încă un balans în plus înainte de 
îndreptare nu duce la pierderea 
cerinței dar va fi penalizată de 
juriul ”E” - balans în plus (0,5 pct.). 

- Lipsă roată liberă = – 1,0 pct. din 
cerință. 

Conform FIG 

4. Două gigantici înapoi. 1 pct. - Lipsă 1 gigantică = 0,5 pct. Conform FIG 

5. Salt înapoi întins. 1 pct. - Greșeli uzuale Conform FIG 

Exerciții impuse 
BARA FIXĂ – Juniori III, Nivel 2 

- Înălțimea aparatului: 2 m de la saltea 
- Se poate folosi o saltea suplimentară de 10 cm. 
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Categoria Juniori II, Nivel 3 , 12 - 13 ani (împliniți în anul de concurs) 

- Exercițiile sunt libere dar având cerințe speciale. 
- Ordinea cerințelor speciale în exerciții este aleatorie. 
- Un element nu poate îndeplini 2 cerințe speciale. 

- Cerințele care au în alcătuire 1, 2 sau 3 elemente cu valoare în Codului de Punctaj FIG vor primi și aceste valori. 
- Unde apare ”minim” înseamnă că se poate executa un element mai dificil, pe aceeași structură, îndeplinind 

cerința specială. 
- Numărul minim de elemente este 6 (5 + coborâre) conform FIG (excepție la cal care are reguli speciale) pentru a 

nu fi considerat exercițiu scurt. Iar numărul maxim luat în calcul este 8 (7 + coborâre). 

- Exercițiul scurt (5 elemente sau mai puțin) va fi depunctat cu 1 punct pentru fiecare element lipsă. 
- Coborâre valoare ”A”= 0,0 pct. (fără grupă), ”B” = 0,3 pct. (parțială), ”C” sau mai grea = 0,5 pct. (completă). 
- În orice situație ce nu este descrisă mai sus, se va aplica regulamentele și regulile FIG pentru Juniori. 

 
 

Descrierea și valoarea elementelor Valoare Observații/Greșeli Penalizări 

1. Din stând, alergare, roată întoarsă – răsturnare înapoi - 
salt înapoi întins cu minim 3600 . 

1 pct. - Salt înapoi întins 0,5. (cerință 
parțială) 

- Greșeli uzuale 

Conform FIG 

2. Răsturnare înainte prin stând pe mâini urmat de salt 
întins înainte. 

1 pct. - Saltul grupat nu îndeplinește 
cerința. 

- Greșeli uzuale. 

Conform FIG 

3. Minim două salturi legate înainte sau înapoi. 1 pct. - Salturile pot fi identice Conform FIG 

4. Două elemente din grupa I (unul minim B). 1 pct. - Fiecare element 0,5 pct. Conform FIG 

5. Din elan, roată întoarsă – 2 răsturnări înapoi - salt înapoi 
grupat. 

1 pct. - Lipsă 1 răsturnare înapoi = - 0,5 pct 
- Lipsă salt = lipsă cerință 

Conform FIG 

CERINȚE SPECIALE 
SOL– Juniori II, Nivel 3 

- Timp fără penalizare - 75 secunde. 
- Se va aplica regula de trecere prin cele 4 colțuri ale solului (-0,3 penalizare neutră). 

- Se va aplica regula unui element prin dublu salt (- 0,3 pct. penalizare neutră). 
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Descrierea și valoarea elementelor Valoare Observații/Greșeli Penalizări 
 

I. Calul fără mânere   
- Ordinea elementelor este 

aleatorie cu excepția coborâri, 
care trebuie executată la finalul 
exercițiului. 

- Se arbitrează conform FIG 
(fiecare element este considerat 
finalizat când un alt element 
începe). 

- Pivot 1800 = 0,5 pct. 
- Ocolirea germană pe cal se poate 

face împreună cu rusuri (3600 , 
7200 sau 10800 ) pentru a primi 
grupa coborârii, dar nu va primi 
bonus pentru rusuri. 

- Lipsă cercuri Thomas 1 pct. 

Conform FIG 

- Traversare Magyar 
- Traversare Sivado 
- Pivot 3600 (din maxim 4 cercuri) 
- 2 cercuri transversale pe capăt cu fața în afara calului și 2 
cercuri Thomas 
- Coborâre (minim) prin ocolire germană 

1 pct. 
1 pct. 
1 pct. 
1.5 pct. 

0.5 pct. 

 

II. Pe capră/ciupercă cu un mâner:  Conform FIG 

- Cercuri pe un mâner 
- Întoarceri dorsale de 1800 (tip Stockli) 
- Exercițiul se încheie cu un cerc sau ocolire germană. 

4x0,5 pct. 
2x1.5 pct. 

 

CERINȚE SPECIALE 
CAL FĂRĂ MÂNERE + CIUPERCĂ CU 1 MÂNER – Juniori II, Nivel 3 

- Înălțimea aparatului: 90 – 95 cm de la saltele (la minim) 
- Elementele sunt impuse, dar ordinea lor în exercițiu este aleatorie. 
- Pentru ca un element să fie considerat finalizat, un alt element trebuie inițiat. 
- Toate elementele vor primi valoarea din CoP FIG, (Magyar și Sivado vor primi valoare ”D”, pivot din 2 cercuri = 

”D”, din 3 sau 4 cercuri = ”B”) 
- Se vor putea îndeplini doar 4 cerințe de grupe (fără grupa de foarfeci). 

- Ocolirea germană va primi valoare ”A” o singură dată (chiar dacă e făcută atât pe cal cât și pe ciupercă). 
- La ciuperca cu un mâner se pot mixa elementele pentru a forma un ”element combinat” conform FIG (EX: LSS, 

SSL, SLL, LSL, LLS = D, sau, LSLL, LLSS, SSLL, LSSL, SLLS = E) 
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Descrierea și valoarea elementelor Valoare Observații/Greșeli Penalizări 
 

1. Planșă înapoi în atârnat răsturnat. 1 pct. - Planșa cu picioarele apropiate. Conform FIG 

2. Două răsuciri înainte sau înapoi. 1 pct. - Greșeli uzuale. Conform FIG 

3. Lansare din stând pe mâini (înainte sau înapoi). 1 pct. - Greșeli uzuale. Conform FIG 

4. Urcare în stând pe mâini din forță menținut (2 sec). 1 pct. - Greșeli uzuale. Conform FIG 

5. Coborâre dublu salt (minim). 1 pct. - Greșeli uzuale. Conform FIG 

 
 

 

Descrierea și valoarea elementelor Valoare Observații/Greșeli Penalizări 

I Stând pe mâini salt înainte grupat (minim). FIG - Greșeli uzuale. Conform FIG 

II Tsukahara grupat (minim). FIG - Greșeli uzuale. Conform FIG 

III Yurcenco. FIG - Cu sau fără salt 
- Greșeli uzuale. 

Conform FIG 

CERINȚE SPECIALE 
INELE– Juniori II, Nivel 3 

- Înălțimea aparatului: conform FIG. 
- Saltea suplimentară obligatorie de 10 cm conform FIG. 
- Se aplică regula unui element de elan în stând pe mâini (- 0.3 penalizare neutră). 

CERINȚE SPECIALE 
SĂRITURI– Juniori II, Nivel 3 

- Înălțimea aparatului: 1,25 m. 
- Se sare o săritură din grupele descrise mai jos pentru Individual compus și Echipe. 
- Pentru calificare în finală și finală: 2 sărituri diferite din I, II sau III 
- Saltea suplimentară obligatorie de 10 cm conform FIG. 
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Descrierea și valoarea elementelor Valoare Observații/Greșeli Penalizări 

1. Gigantică. 1 pct. - Greșeli uzuale. Conform FIG 

2. Urcare în stând pe mâini din forță. 1 pct. 
- Greșeli uzuale. 

Conform FIG 

3. Subsalt (minim B). 1 pct. - Greșeli uzuale. Conform FIG 

4. Stabilire înainte de pe brațe. 1 pct. - Greșeli uzuale. Conform FIG 

5. Coborâre dublu salt grupat înainte sau înapoi. 1 pct. - Salt întins înainte sau înapoi = 0,5 
pct. (cerință parțială) 

- Greșeli uzuale. 

Conform FIG 

CERINȚE SPECIALE 

PARALELE Juniori II, Nivel 3 

- Înălțimea aparatului: conform FIG 
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Descrierea și valoarea elementelor Valoare Observații/Greșeli Penalizări 

1. Braglia. 1 pct. - Schimbul peste (în mixt sau 
răsucită) nu îndeplinește cerința. 

- Greșeli uzuale. 

Conform FIG 

2. Gigantică. 1 pct. - Greșeli uzuale. Conform FIG 

3. Endo (variante). 1 pct. - Greșeli uzuale. Conform FIG 

4. Stadler (variante). 1 pct. - Greșeli uzuale. Conform FIG 

5. Dublu salt înapoi (minim). 1 pct. - Greșeli uzuale. 
- Salt întins înapoi = 0,5 pct. 

(cerință parțială) 

Conform FIG 

 

Categoria Juniori II, Nivel 4, 14-15 ani (împliniți în anul de concurs) 

 Se va concura conform codului de punctaj F.I. G. junior. 
 

 

Categoria Juniori I, Nivel 5, 16-18 ani (împliniți în anul de concurs) 

 Se va concura conform codului de punctaj F.I. G. junior. 
 

 

Categoria Seniori, 18+ ani (împliniți în anul de concurs) 

 Se va concura conform codului de punctaj F.I. G. seniori. 

 CERINȚE SPECIALE 
BARĂ FIXĂ – Juniori II, Nivel 3 

- Înălțimea aparatului: conform FIG 

- Saltea suplimentară obligatorie de 10 cm conform FIG. 
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