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- din guide till gymnastiktävlingarna -

Gymnastik-OS 2012 - så funkar det!
Förord
Du har framför dig en guide till gymnastiksporten i allmänhet och gymnastik-OS 2012 i synnerhet. Dokumentet är framtaget av
Gymnastikförbundet för att underlätta medias rapportering från London. Vi hoppas att du ska finna det du söker om
gymnastiken i detta dokument, men självklart tar vi gärna emot förslag på hur det kan förbättras och kommentarer kring vad
som eventuellt saknas. Kontakta i så fall undertecknad!
En uppdaterad version av detta dokument kommer att färdigställas och publiceras när de nominativa anmälningarna till OS har
inkommit, d.v.s. i början av juli.

Ulf Andersson
Sportchef Gymnastikförbundet
Tel:
08-699 64 87 / 072-535 64 87
E-mail
ulf.andersson@gymnastik.se
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Gymnastikens fyra OS-discipliner
I OS-gymnastiken står sammanlagt 18 titlar på spel. Det totala antalet medaljer är 54 och man tävlar i 4 olika discipliner:






Manlig Artistisk Gymnastik (MAG)
Kvinnlig Artistisk Gymnastik (KvAG)
Rytmisk Gymnastik (RG)
Trampolin (TRA)
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Jonna Adlerteg representerar svensk gymnastik i London-OS!
Svensk Gymnastik har länge haft ett stort affischnamn – Veronica Wagner. Idag har vi två. Jonna Adlerteg från Västerås, född
1995, har slagit igenom stort. Liksom Veronica redan i sitt sista år som juniorgymnast. Det stora genombrottet kom under
junior-EM i Birmingham 2010 med en sensationell elfte-placering i mångkampen. JEM var också Jonnas enda chans att kvalificera
sig till Ungdoms-OS i Singapore samma höst, och den tog hon med besked. Hon kom hem från Singapore med en bronsmedalj i
barr – också det en sensation.
Målmedvetenheten, envisheten och det man kan kalla tävlingsskalle har de också gemensamt. Men som gymnaster skiljer de sig
åt. Veronica ett explosivt, kompakt muskelpaket – Jonna en elegant, tekniskt driven gymnast, fortfarande med stor
utvecklingspotential.
2011 gjorde hon sin första internationella tävling som senior i Cottbus. Sedan dess har hon representerat Sverige både i EM
och VM 2011. Tränaren Helena Andersson beskriver också hennes målmedvetenhet: - Jonna är extremt träningsvillig. Hon har
en mycket stark vilja och är uthållig som få. Det är faktiskt hon som driver på mest. När vi som tränare säger ’nu räcker det’ vill
hon inte gå hem, utan tigger och ber om att få köra övningarna ännu ett par gånger.
Jonna började mycket tidigt med gymnastik hemma i Västerås. Hennes mor, Veronica Adlerteg, tränade henne under många år ända fram till 2009 då Jonna själv
bestämde att hon ville flytta till Eskilstuna för att träna med Sebastian Melander och Helena Andersson.
Sedan 2011 ingår Jonna i SOK:s och Gymnastikförbundets gemensamma projekt Rio 2016
som siktar på ett svenskt lag vid OS 2016. Hon togs ut i SOK:s topp- och talanggrupp i december
2011, representerade Sverige vid VM i Tokyo 2011 och blev slutligen utvald till att ingå i den
svenska OS-truppen i januari 2012.
Det är bara början på Jonnas internationella gymnastkarriär, säger Helena Andersson. Hon
utvecklas hela tiden och erfarenheterna från de riktigt stora internationella tävlingarna bygger upp
henne mentalt och bidrar till hennes utveckling hela tiden. Viljan har hon, uthålligheten också –
erfarenheterna samlar hon nu gradvis och OS i London kommer att vara ett viktigt steg på vägen
mot det stora målet, OS 2016.
Jonna Adlertegs aktuella personbästa:
- mångkamp: 53,175 (EM 2011)
- hopp:
13,550 (World Cup Gent 2011)
- barr:
14,650 (Düsseldorf juni 2012)
- bom:
13,450 (Berlin 2011)
- fristående: 13,450 (World Cup Gent 2011)
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Sammanhängande tidschema för OS-gymnastiken (svensk tid1)
Lördag 28 juli

Söndag 29 juli

12.00-14.10
16.30-18.40
21.00-23.10
10.30-12.00
12.15-13.45
15.45-17.15
17.30-19.00
21.00-22.30

Manlig AG: kvalificeringsomgång för subdivision 1
Manlig AG: kvalificeringsomgång för subdivision 2
Manlig AG: kvalificeringsomgång för subdivision 3
Kvinnlig AG: kvalificeringsomgång för subdivision 1
Kvinnlig AG: kvalificeringsomgång för subdivision 2
Kvinnlig AG: kvalificeringsomgång för subdivision 3
Kvinnlig AG: kvalificeringsomgång för subdivision 4
Kvinnlig AG: kvalificeringsomgång för subdivision 5

Måndag 30 juli
Tisdag 31 juli
Onsdag 1 augusti
Torsdag 2 augusti
Fredag 3 augusti
Lördag 4 augusti
Söndag 5 augusti

17.30-20.15
17.30-19.30
17.30-20.00
17.30-19.30
15.00-17.00
15.00-17.00
15.00-17.15

Måndag 6 augusti

15.00-17.20

Tisdag 7 augusti

15.00-18.00

Torsdag 9 augusti

13.00-16.50

Fredag 10 augusti

13.00-16.50

Lördag 11 augusti
Söndag 12 augusti

14.30-16.45
14.30-15.45

Manlig AG: lagfinal
Kvinnlig AG: lagfinal
Manlig AG: mångkampsfinal
Kvinnlig AG: mångkampsfinal
Trampolin damer: kvalificeringsomgång och final
Trampolin herrar: kvalificeringsomgång och final
Grenfinaler manlig AG: fristående och bygelhäst
Grenfinal kvinnlig AG: hopp
Grenfinaler manlig AG: ringar och hopp
Grenfinal kvinnlig AG: barr
Grenfinaler manlig AG: barr och räck
Grenfinal kvinnlig AG: bom och fristående
Individuell RG: kvalificeringsomgång, rotation 1 & 2
RG trupp: kvalificeringsomgång, rotation 1
Individuell RG: kvalificeringsomgång, rotation 3 & 4
RG trupp: kvalificeringsomgång, rotation 2
Individuell RG: final
RG trupp: final

1

Tidsskillnaden mellan Sverige och London är 1 timme, d.v.s. när klockan är 14.00 i Sverige är den 13.00 i London, o.s.v.
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F.I.G.









Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) är den organisation som ansvarar för gymnastik internationellt. FIG bildades 1881
och är faktiskt det äldsta internationella idrottsförbundet i världen. FIG, som har 130 medlemsförbund och därmed är ett av de
allra största IF:en, har sedan 2008 sitt högkvarter i ”den olympiska huvudstaden” Lausanne i Schweiz.
Förutom de fyra olympiska disciplinerna har FIG ytterligare två tävlingsdiscipliner på sitt program: Aerobic Gymnastics och
Acrobatic Gymnastics. Dessutom ansvarar FIG även för breddgymnastik (Gymnastics for All) där svenskan Margaret SikkensAhlquist är president för kommittén.
FIGs President heter Bruno Grandi och är från Italien; generalsekreteraren är schweizare och heter André Gueisbuhler.
Det är FIG som har det yttersta ansvaret för gymnastiktävlingarnas genomförande; för detta används de fyra tekniska
kommittéerna och förbundets anställda men givetvis sker allt i samarbete med IOK, LOCOG och det brittiska gymnastikförbundet.
Matthew Greenwood är namnet på gymnastikens Competition Director och det betyder att han är den som är högsta ansvariga för
operativa under de 15 dagar som gymnastiktävlingarna pågår.
Närmare 200 personer som representerar FIG finns på plats under årets OS: bland annat 124 domare, drygt 10 anställda och ca 50 förtroendevalda.

det

En historisk tillbakablick
Gymnastik är en av de klassiska olympiska idrotterna, sporten var med
redan vid de antika spelen i Grekland och har varit med på programmet i
alla moderna olympiska spel, d.v.s. sedan 1896, vilket bara tre andra
idrotter (simning, friidrott och fäktning) kan stoltsera med. Genom åren
har dock tävlingsprogrammet genomgått stora förändringar; hela tolv
”grenar” – däribland svenskt system (1912 och 1920), truppgymnastik med
handredskap (1952 och 1956) och repklättring (1896, 1904, 1924 och
1932) – har ingått i den olympiska gymnastiken för att sedan ganska
omgående försvinna igen (för en komplett lista över tidigare
gymnastikgrenar i OS, se slutet av dokumentet). Det nuvarande
programmet har sett likadant ut sedan 2000 efter de senaste tillskotten i
form av Rytmisk Gymnastik (1984), Rytmisk gymnastik i trupp (1996) och
Trampolin (2000).
Utvecklingen av den moderna gymnastiken brukar tillskrivas framförallt de båda tyskarna Friedrich Ludwig Jahn och Johann GutsMuths samt svensken Per Henrik
Ling. Den svenska ling-gymnastiken och tyska turn-gymnastiken dominerade under 1800-talet. Det var under denna tid som många av de redskap som i dag
används i gymnastik utvecklades. Termen "artistisk gymnastik" uppstod för att särskilja den friare gymnastiken från den mer militäriska gymnastikformen som
dominerade ända fram till slutet av 1800-talet. Trots att många såg på gymnastiktävlingar som en nymodighet så började verksamheten få fotfäste i skolor,
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sportklubbar och i olika typer av organisationer runt om i Europa på 1880-talet. När så den olympiska rörelsen återuppväcktes i Aten 1896 gjorde gymnastiken en
välkommen återkomst i de stora tävlingssammanhangen! Ganska långt in på 1900-talet var det dock inte särskilt skarpa skiljelinjer mellan gymnastik och grenar som
vi idag utan tvekan förknippar med andra idrotter, t.ex. har såväl löpning och höjdhopp som simning ingått som grenar inom gymnastiken i såväl OS- som VMsammanhang så sent som en bit in på 1920-talet.
Vid OS i Antwerpen 1924 började det olympiska programmet anta dagens former, män tävlade om individuella medaljer och även i lag. Fyra år senare, i
Amsterdam, fick kvinnor tävla i gymnastik för första gången. Det var dock inte förrän i Helsingfors 1952 som det också delades ut individuella medaljer till kvinnliga
gymnaster. Vid detta OS – då den ”moderna” artistiska gymnastiken i grova drag fick sina nuvarande form – slog också Sovjetunionen igenom som den dominerade
nationen, 69 år efter att det ryska gymnastikförbundet hade bildats, bland andra av författaren/dramatikern Anton Tjeckov.

Stjärnor genom årtiondena


Gymnastikens första riktiga superstjärna var Sovjetunionens Larisa Latynina; hon tävlade i tre OS (1952, 1956 & 1960) och vann 18 olympiska medaljer, varav 9
guld, vilket inte bara gör henne till gymnastikens - utan alla idrotters - mesta OS-medaljör (simmaren Michael Phelps har dock tagit fler guld, 14)! Larisa tog
alltså medalj i alla (!) tävlingar som hon ställde upp i under sin OS-karriär.




Shaklin (URS) & Kato (JPN)

apparatus supervisor i hopp.

Boris Shakhlin, född i Sibirien men uppvuxen i Ukraina, vann sammanlagt 13 OS-medaljer (bara Andrianov, se nedan,
har fler) och 14 VM-medaljer vid de sju globala mästerskap han startade i mellan 1954 och 1964. Efter sin aktiva
karriär, som avslutades efter en hjärtattack, fortsatte Boris som domare och senare i FIGs tekniska kommitté och
medverkade – i olika funktioner – totalt i 12 OS och 22 VM.
Japanen Sawao Kato vann inte mindre än åtta olympiska guldmedaljer
mellan 1968 och 1976, en period då kampen om guldmedaljerna i princip
var en match mellan japanska och sovjetiska gymnaster. Efter sin
enastående karriär har Kato, numer universitetsprofessor i Tokyo,
fortsatt som ledare och kommer att vara på plats i London i egenskap av
ledamot i tekniska kommittén för manlig AG och mer specifikt som



Nikolai Andrianov, en annan legendar som tyvärr gick bort förra året, hade en enastående karriär, inte minst som
deltagare i tre olympiska spel. Andrianov vann sammanlagt 15 OS-medaljer, varav 7 guld, vilket inte bara gör honom
till gymnastikens - utan alla idrotters – näst mesta manliga OS-medaljör efter Michael Phelps!



Många påstår - med rätta - att Olga Korbut (bilden till höger) är kanske den huvudsakliga anledningen till att
gymnastik numer är en av de allra populäraste OS-sporterna. Hon må inte vara en av de mest medaljprydda
gymnasterna i historien, men när hon visade upp sig i München 1972 så tillförde hon nånting nytt – ungdomlighet,
spontanitet och oförfalskad glädje – till dåtidens gymnastik och TV-tittare runt om i världen blev omedelbart
förälskade i ”Sparven från Minsk”.
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Mary Lou Retton



Om man frågar ”allmänheten” om gymnastik så är mångas omedelbara reaktion Nadia Comăneci och underförstått hennes
prestationer vid Montreal-OS 1976 då Nadia slog igenom och som 14-åring blev den första gymnasten någonsin som fick en ”perfect
10” på ett OS. Om det är nån som kan tävla med Olga Korbut om titeln ”vilken enskild individ som betytt mest för gymnastiken” så
är det Nadia!



USAs Mary-Lou Retton blev, efter en riktig rysarkamp med rumänskan Ecaterina Szabo historisk vid spelen i Los Angeles 1984 då
hon som första icke-östeuropé vann damernas mångkampsguld. Hon blev utsedd till Årets Idrottskvinna av Sports Illustrated, Årets
Amatöridrottare av AP och 1993 - nästan ett årtionde senare - blev hon framröstad som USAs populäraste idrottare i en
Associated Press-undersökning. Få, om ens någon, har bidragit mer till gymnastikens popularitet i USA.



Vitaly Sherbo har skrivit in sig i historieböckerna på många sätt; dels genom att vinna 6 guld på ett och samma OS (bara simmarna
Mark Spitz och Michael Phelps har vunnit fler), dels genom att – som den enda olympiern i historien – vinna fyra OS-guld på en och
samma dag, vilket han gjorde i Barcelona 1992!

Kuriosa




Ordet gymnastik härstammar från grekiskans ”gymnos” som betyder naken. När gymnastiken utvecklades under antiken var också klädedräkten minst sagt
minimal. Gymnastiken växte fram samtidigt i det antika Rom, Persien, Indien och Kina och dess främsta uppgift var att förbereda unga män för krig
Ca 140 TV-kanaler kommer att sända från årets OS-gymnastik
FIGs presschef Philippe Silacci räknar med att ca 700 ackrediterade journalister och fotografer kommer att följa OS-gymnastiken

För statistik-nörden…






I OS-gymnastiken tävlar man i 4 olika discipliner, sammanlagt 18 guld står på spel och det totala antalet medaljer är 54
Totalt 312 gymnaster från 57 olika nationer deltar i årets OS-gymnastik. Flest deltagare har Ryssland som med sina 20
gymnaster. Ryssland är tillsammans med Ukraina, Vitryssland och Tyskland de enda nationer som har representation i alla
gymnastikdiscipliner och -grenar (manlig AG, kvinnlig AG, manlig TRA, kvinnlig TRA, individuell RG och trupp-RG); tolv
nationer är med i alla fyra discipliner: Australien, Vitryssland, Canada, Kina, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Italien,
Japan, Ryssland, Ukraina och USA.
Inför London 2012 har OS-gymnastiken sett sammanlagt 4.349 deltagare - 2.545 män och 1.804 kvinnor - som har
representerat 81 olika nationer
På listan över de idrottare som vunnit tio eller fler OS-medaljer genom tiderna återfinns 31 män och kvinnor; 13 av dem är
gymnaster!
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Det land som har tagit hem flest OS-medaljer i gymnastik genom åren är Sovjetunionen: 182 st (av nu existerande länder leder USA med 96 medaljer, tätt följt
av Japan med 92
Yngsta deltagaren i OS-gymnastiken (ja faktiskt hela OS-historien) var greken Dimitrios Loundras när han startade i spelen 1896 (10 år och 231 dagar) medan
holländaren Jan de Boer är den äldste deltagaren någonsin(han var 49 år och 71 dagar vid London-OS 1908)
Larisa Latynina, tävlande för Sovjetunionen, är den mest framgångsrika gymnasten i historien. Legendariska Larisa, som tävlade vid tre OS, har vunnit hela 18
OS-medaljer (varav 9 guld), vilket är fler än någon annan OS-idrottare!

Sverige och gymnastik-OS
Vid Helsingfors-OS 1952 ”skapades” den moderna tävlingsgymnastiken. Efter detta har det varit glest med svenska OS-framgångar, men innan dess
var Sverige en framstående nation med stora framgångar i framförallt truppgymnastik.











Svenska gymnaster har deltagit i 16 OS mellan 1896 och 2004 (17 med London-OS)
Sammanlagt 123 svenska gymnaster – 95 män och 28 kvinnor – har startat i OS (fram till London 2012)
8 gymnastikmedaljer har det blivit genom åren: 5 guld, 2 silver och 1 brons; guldmedaljerna har vunnits i herrarnas
gruppgymnastik vid OS 1908, i herrarnas trupptävling - svenskt system - 1912 och 1920, i damernas trupprogram med
handredskap 1952 samt i fristående (Thoresson 1952)
I de grenar som idag ingår i det olympiska programmet har två svenska gymnaster tagit medalj: William Thoresson (1 guld och 1
silver; båda i fristående) och Ann-Sofi Pettersson-Colling (1 brons i hopp)
I de nuvarande OS-grenarna inom gymnastiken har vi haft 38 svenska deltagare: 15 i manlig AG, 22 i kvinnlig AG och en i
rytmisk gymnastik (fram till årets OS)
Flest medaljer har Ann-Sofi Pettersson-Colling tagit (3: två i truppgymnastik och en i hopp)
Yngsta deltagare: Rose-Marie Holm som var 15 år och 68 dagar vid OS 1968
Äldsta deltagare: Kerstin Bohman som var 33 år och 260 dagar vid OS 1948
Flest antal OS: William Thoresson (4); Johan Jonasson, Kurt Wigartz, Karin Lindberg, Marie Lundquist-Björk och Solveig
Egman-Andersson (3)
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Medaljfördelning vid OS i Beijing 2008
Manlig AG
1. CHN
2. POL
3. JPN
4= FRA
4= USA
6= ESP
6= CRO
6= KOR
9. RUS
10= GBR
10= GER
10= UZB
10= UKR
Asien
Europa
Amerika

.
7
1

1
2
1
1
1
1
1

7
1

4
3
1

1
1

2
1
1
1
1
1
6
1

8
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
12
10
2

Kvinnlig AG

.

1. USA
2. CHN
3= PRK
3= ROU
5. GER

2
2
1
1

Asien
Amerika
Europa

3
2
1

11
2
2
1
1
1

1
4
1
1

5
1

Trampolin

8
6
1
2
1

.

1. CHN
2. CAN
3. UZB

2

Asien
Amerika

2

1
2
1
2
2

3
2
1
4
2

7
8
3

RG
1. RUS
2. BLR
3. CHN
4. UKR

2

Europa
Asien

2

1
1

1
1

1
1

2

2
2
1
1
5
1

17 nationer tog medalj på Beijing-OS vilket kan jämföras med
4 vid OS i Montreal 1976

2
6

2
2
1
1
1
1
1
1

12
4
2

1
4

1

Alla gymnastikdiscipliner
1. CHN
2. USA
3. RUS
4. ROU
5= PRK
5= POL
7= CAN
7= JPN
9= BLR
9= FRA
9= GER
12= ESP
12= CRO
12= KOR
15= UZB
15= UKR
17. GBR
Asien
Europa
Amerika

5

5
5
8

5
2
2
1

1
1
1

2
2
1
7
9
2

18
10
4
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
24
18
12

MAG

KvAG

TRA

RG

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
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Nyttiga länkar
 IOC
 OS 2012
 SOK
 FIG
 BBC Olympics (AG)
 BBC Olympics (RG)
 BBC Olympics (TRA)
 NBC Olympics (AG)
 NBC Olympics (RG)
 NBC Olympics (TRA)
 Gymnastikförbundet
 Gymmedia
 International Gymnast
 The Gymnastics Examiner
 All Around Gymnastics News
 Acrobaticsports

internationella olympiska kommittén
organisationskommitténs egen sajt
sveriges olympiska kommitté
internationella gymnastikförbundet
BBC’s AG-sajt
BBC’s RG-sajt
BBC’s trampolin-sajt
amerikanska TV-bolagets ABC’s AG-sajt
amerikanska TV-bolagets ABC’s RG-sajt
amerikanska TV-bolagets ABC’s trampolin-sajt
svenska gymnastikförbundet
gymnastiksajt som täcker alla discipliner
special-sajt för AG
special-sajt för AG
special-sajt för AG
special-sajt för trampolin

www.olympic.org/london-2012-summer-olympics
www.london2012.com
www.sok.se
www.fig-gymnastics.com
http://www.bbc.co.uk/sport/olympics/2012/sports/gymnastics-artistic
http://www.bbc.co.uk/sport/olympics/2012/sports/gymnastics-rhythmic
http://www.bbc.co.uk/sport/olympics/2012/sports/gymnastics-trampoline
www.nbcolympics.com/gymnastics/index.html
www.nbcolympics.com/rhythmic-gymnastics/index.html
www.nbcolympics.com/trampoline/index.html
www.gymnastik.se
www.gymmedia.com
www.intgymnast.com
www.examiner.com/gymnastics-in-national/blythe-lawrence
http://the-all-around.com/
www.acrobaticsports.com

 Gymnastikförbundet
 FIG
 The Gymnastics Examiner
 All Around Gymnastics News
 International Gymnast

http://www.facebook.com/#!/SvenskGymnastik
http://www.facebook.com/#!/fig.gym
http://www.facebook.com/#!/pages/The-Gymnastics-Examiner/153978914638574
http://www.facebook.com/#!/theallaround
http://www.facebook.com/#!/InternationalGymnast

 FIG

https://twitter.com/#!/officialFIG

 FIG

https://plus.google.com/s/fig%20gymnastics#102081484750147779444/posts
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ARTISTISK GYMNASTIK – HERRAR
Gymnastik för män har varit med i OS alltsedan de första moderna spelen 1896, även om det var först 1936 som tävlingarna antog de former som
gäller idag. Innan dess tävlade man bland annat i lag i barr (1896), repklättring (fyra OS) och triathlon (1904). Fram till början av 1950-talet
dominerade västeuropéer OS-gymnastiken – toppländerna var bland andra Schweiz, Italien och Frankrike. Men det blev det ändring på 1952 då
Sovjetunionen tog över nästan totalt, fram till Sovjets sammanbrott var det i stort sett bara japaner som kunde hota dem på allvar. Numer är det
många nationer som är med och slåss om medaljerna, vid OS i Beijing tog hela 13 länder minst en pallplats. F.n. dominerar Asien den Manliga AG:n,
på senaste VM (Tokyo i oktober 2011) tog Asien 14 av 24 möjliga medaljer.

Medaljer
Sammanlagt 8 guldmedaljer står på spel:
- lagtävling
- individuell mångkamp
- individuella grenfinaler:
- fristående
- bygelhäst
- ringar
- hopp
- barr
- räck

Tävlingstider (svensk tid2)
Lördag 28 juli
Måndag 30 juli
Onsdag 1 augusti
Söndag 5 augusti
Måndag 6 augusti
Tisdag 7 augusti

2

12.00-14.10
16.30-18.40
21.00-23.10
17.30-20.15
17.30-20.00
15.00-17.15
15.00-17.20
15.00-18.00

Manlig AG: kvalificeringsomgång för subdivision 1
Manlig AG: kvalificeringsomgång för subdivision 2
Manlig AG: kvalificeringsomgång för subdivision 3
Manlig AG: lagfinal
Manlig AG: mångkampsfinal
Grenfinaler manlig AG: fristående och bygelhäst (tillsammans med grenfinaler i kvinnlig AG)
Grenfinaler manlig AG: ringar och hopp (tillsammans med grenfinaler i kvinnlig AG)
Grenfinaler manlig AG: barr och räck (tillsammans med grenfinaler i kvinnlig AG)

Tidsskillnaden mellan Sverige och London är 1 timme, när klockan är 12.00 i Sverige är den 11.00 i London, o.s.v.
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Arena

North Greenwich Arena (tidigare ”O2 Arena”) ligger på halvön Greenwich i floden Thames. Arenan har en publikkapacitet på ca 20.000 och där avgörs även

kvinnlig AG, trampolin och vissa basketmatcher. NGA är en välbekant arena för gymnastiken, här gick 2009 års VM i Artistisk Gymnastik liksom Test-Event i
januari 2012. Förträningen genomförs i David Beckham Academy som är beläget bara några hundra meter från NGA.

Bedömning
Bedömningreglementet (Code of Points) i Artistisk Gymnastik är sedan 2006 ”öppet”, d.v.s.
den klassiska 10,0 är borttagen och det finns inte längre någon maxpoäng. Gymnasternas
seriepoäng utgörs istället av en D-poäng (svårighetsgrad) och en E-poäng (utförande).
Utgångspoängen för utförandet är dock fortfarande 10, d.v.s. om en gymnast utför en rakt
igenom helt perfekt serie får han 10,0 i E-poäng; till det läggs sedan svårighetsgraden (Dpoäng) och man drar ifrån eventuella speciella avdrag, s.k. penalties (neutrala avdrag).
D-poängen
 Gymnastikövningarna delas in i olika svårighetsgrupper:
- A, B, C, D, E och F, allt efter svårighetsgrad; A är lättast och G är svårast
- A-övningar är värda 0,1 poäng, B övningar är värda 0,2 poäng o.s.v.
 En serie ska innehålla minst 10 olika övningar men det är tillåtet att göra fler
- de 10 högsta svårigheterna räknas (max 4 övningar från varje strukturgrupp (se nedan)
får räknas)
- avhoppet ska räknas in i de 10 momenten
 För att få variation i serierna är övningarna i varje gren (utom hopp) indelade i 5 olika
strukturgrupper. Det är fördelaktigt att ha med alla strukturgrupperna i sin serie
eftersom man får 0,5 poäng extra för varje grupp som ingår i serien.
F.I.G. Code of Points
 Utöver detta finns möjlighet att få bonuspoäng för särskilt svåra kombinationer som t.ex.
volt + direkt volt i fristående eller ett släpp + direkt ett nytt släpp i räck.
 Dessutom kan gymnasterna få kombinationspoäng för kombinationer av olika övningar
 Summan av de nio svåraste övningarna samt avhoppet + summan för de speciella kraven samt kombinationspoängen utgör D-poängen.
 Regler för grenen hopp:
- alla hopp har en given utgångspoäng beroende på svårighetsgrad
- för att kvalificera sig till grenfinal i hopp måste gymnasten utföra två hopp från olika hoppgrupper och den andra fasen i de båda hoppen måste vara olika
(samma sak gäller i finalen)
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E-poängen
 E-poängen är 10,0 från start; från den poängen gör sedan domarna avdrag för olika utförandefel som gymnasten gör, t.ex. felaktig teknik, dålig kroppshållning,
o.s.v.
 E-domarna kan göra följande avdrag: små: 0,1, mellan: 0,3, stora: 0,5 eller 1,0 (fall) för olika utförandefel
- 0,1 är ett litet fel som lätt böjda ben ngt låg amplitud eller ett litet steg i landningen
- ett långt steg i landningen är 0,3
- 0,5 är ett stort fel men utan fall
Penalties
 Vissa avdrag, s.k. penalties, görs inte av E-domarna utan dras från totalpoängen, t.ex.:
- felaktig klädsel (0,3 p.)
- påbörja serien mer än 30 sekunder efter startsignalen (0,3 p.)
- om tränaren talar med gymnasten under seriens gång (0,3 p.)
DOMARNA
 Domarna arbetar i två grupper, en D- och en E-jury:
- D-juryn består av 2 domare
- E-juryn består av 7 domare, 5 ”vanliga” E-domare och 2 referensdomare
 56 domare är plats för att döma herrarnas artistiska gymnastik; en av dem är svenske Jens Hummel, som dömer sitt första OS.
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Referensdomare
Referensdomarsystemet* infördes av FIG så sent som 2010. Systemet introducerades med avsikten att uppnå större sportslig rättvisa. Genom skapandet av en
kontrolljury som jobbar oberoende av den vanliga domarjuryn hoppas FIG kunna korrigera alla oavsiktliga misstag eller medvetna allvarliga misstag av domare.
Referensdomarsystemet går i korthet ut på att den ordinarie E-juryns poäng jämförs med R-domarnas poäng. Om skillnaden (”deltat”) mellan respektive jury’s
poäng är för stor (enligt förutbestämda toleranser) blir den slutgiltiga E-poängen istället genomsnittet av dessa två jurys. Exempel på när E-poängen justeras med
hjälp av R-juryn pga att deltat överstiger den tillåtna toleransen:

Undantag: Om skillnaden mellan de två R-domarna överstiger vissa förutbestämda toleranser så tar man inte hänsyn till R-poängen över huvud taget, utan då
räknas E-poängen ut på "traditionellt“ vis, dvs den högsta och lägsta av de 5 ordinarie E-domarnas poäng stryks och snittet av de tre kvarvarande poängen utgör Epoängen.


Seriepoäng:

* Referensdomarna utses av FIGs Presidential Commission, de måste ha minimum kategori 2-licens (näst högsta kategorin), får inte ha blivit föremål för nån form av bestraffning under den
innevarande eller förra olympiska cykeln, och nomineras baserat på sina resultat på domarkursen, erfarenhet och för att de anses vara vara ärliga, neutrala och ha hög integritet. R-domarnas
domarsiffror publiceras endast efter tävlingarnas avslutande (dvs efter att OS-gymnastikens tävlingar är avslutade) och syns alltså inte varken på skärmarna i hallen, i TV-grafiken eller i medias
CIS (Commentator Information System). För mer detaljerad info om Referensdomarsystemet, klicka här.
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Tävlingsformat & regler
 Mångkamp – kval (kallas även Tävling I):
- samtliga 98 deltagare har rätt att tävla i alla 6 redskap, men alla måste
inte starta i alla redskap
- de 98 gymnasterna är indelade i 18 olika startgrupper som i sin tur är
indelade i tre subdivisioner
- för de 12 nationer som har lag utgör deras lag en egen startgrupp;
gymnaster som representerar nationer utan lag lottas in i s.k. mixed

groups

- varje subdivision består av 6 startgrupper och kan alltså utgöras av lag
och/eller mixed groups
- i illustrationen till höger framgår vilka startgrupper som ingår i
respektive subdivision (”MG2” står för mixed group nr 2) samt i vilket
redskap respektive startgrupp börjar tävla
- lottningen av startordningen (vilka lag/gymnaster som tävlar i vilken subdivision) genomfördes i FIGs högkvarter i Lausanne (SUI) i den 24 februari i år; då
lottades också vilka lag/mixed groups som startar på vilket redskap
- oavsett vilket redskap en viss startgrupp inleder tävlingen på så följs dock alltid den s.k. olympiska ordningen (fristående – bygelhäst – ringar – hopp – barr –
räck)
- den inbördes startordningen inom respektive lag bestäms av varje nation själv; när det gäller mixed
Barr
Räck
Frst
Bygel Ringar Hopp
groups är dock ordningen lottad och startordningen ”roterar” (se exempel här intill som är mixed
KAZ
POR
BUL
BLR
VIE
TUN
group 2 som börjar i barr då Vietnams deltagare startar 5:a medan han i nästa redskap startar som
POR
BUL
BLR
VIE
TUN
KAZ
4:a, o.s.v.)
BUL
BLR
VIE
TUN
KAZ
POR
- i Tävling I genomför gymnasterna en valfri serie per redskap (med undantag för Hopp, se nedan)
 Mångkampsfinal (Tävling II):
BLR
VIE
TUN
KAZ
POR
BUL
- deltagarna med de 24 bästa poängen från Tävling I går vidare till mångkampsfinalen; dock får bara
VIE
TUN
KAZ
POR
BUL
BLR
de 2 bäst placerade gymnasterna från varje land delta i finalen (endast gymnaster som startade i
TUN
KAZ
POR
BUL
BLR
VIE
alla 6 redskap har rätt att delta i mångkampsfinalen)3
- i finalen genomför gymnasterna en valfri serie per redskap
- gymnasterna börjar om ”från noll”, d.v.s. de poäng de uppnådde i Tävling I tillgodoräknas inte i finalen
3

En nation har rätt att ersätta en gymnast i mångkampen med en annan från det egna landet, föruts att han fick högre poäng i Tävling I än den sista gymnasten som kvalade in i

Tävling II
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- vinnare är den gymnast som erhåller högst sammanlagd poäng (alla redskapspoäng hopslagna)
- finalisterna tävlar i en fastställd ordning beroende på vilken placering de fick i Tävling I; ordningen framgår av tabellen nedan (gymnasten med den 4:e bästa
kvalplaceringen startar som 2:a i fristående, som 1:a i bygelhäst, o.s.v.):





Lagtävling:
- 12 lag deltar i OS; de kvalificerade sig via VM 2010 (de 24 bästa lagen gick vidare till VM 2011), VM 2011 (de 8 bästa lagen gick vidare till OS) och Test-Event
i januari (de 4 bästa lagen av de som placerade sig 9-16 vid VM 2011 gick vidare till OS)
- varje nation får ställa upp med totalt 5 gymnaster; 4 gymnaster får starta i varje redskap och de 3 bästa gymnasternas resultat i varje redskap räknas in i
lagpoängen (det s.k. 5-4-3 systemet); detta är förstå gången som ett lag i OS består av 5 gymnaster (tidigare har det varit 6)
- de 8 bästa lagen från kvalificeringsomgången (Tävling I) går vidare till en lagfinal (Tävling IV)
- i lagfinalen får varje nation ställa upp med totalt 5 gymnaster; 3 gymnaster får starta i varje redskap och alla tre gymnasters resultat i varje redskap räknas in i
lagpoängen (5-3-3 systemet)
- vinnare är det lag som erhåller högst sammanlagd poäng i finalen
Grenfinaler (Tävling III):
- till grenfinal går de 8 bästa gymnasterna i respektive gren (dessutom namnges upp till 3 reserver)
- kvalificeringen till respektive grenfinal är densamma som kvalificeringen till mångkampsfinalen och lagfinalen, d.v.s. Tävling I
- maximalt 2 gymnaster per nation får delta i respektive grenfinal
- vinnare är den gymnast som erhåller högst poäng i finalen
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Specialregler i grenen hopp:
- i hopp får gymnasten välja om han vill utföra 1 eller 2 hopp i kvaltävlingen
- varje gymnasts första (och i vissa fall enda) hopp räknas in i mångkampsresultatet resp. lagpoängen
- bara gymnaster som utför 2 hopp i Tävling I kan kvalificera sig till grenfinalen, och då räknas genomsnittet av de två hoppen
- i grenfinalen måste alla gymnaster utföra 2 hopp, och gymnastens poäng utgörs av genomsnittet av dessa två hopp
- i mångkampsfinalen och lagfinalen utför varje gymnast ett hopp vardera
Fristående:
- i fristående utför herrarna, till skillnad från damerna, sitt program utan musik
Tie breaking rules:
- i OS-gymnastiken gäller sedan 2000 att inga delade placeringar får förekomma, därför finns s.k. Tie breaking rules
- reglerna för att särskilja gymnaster som får samma poäng är ganska komplicerade, men huvudregeln är att den gymnast som har högst E-poäng får den högre
placeringen (de detaljerade Tie Breaking-reglerna finns här)
Uppvärmning:
- inför varje tävling förutom grenfinalerna (Tävling III) har alla gymnaster rätt till 30 sekunders uppvärmning på tävlingsredskapen i direkt anslutning till
tävlingen (i barr har varje gymnast rätt till 50 sekunders uppvärmning)
Minimiålder:
- För att få delta i OS i manlig AG måste gymnasten fylla minst 16 år under 2012 (fr.o.m. 2013 höjs minimiåldern för seniorer till 18 år)
Protester:
- Protester, eller inquiries som de kallas i FIGs regelverk, får endast förekomma beträffande D-poängen och bara protester mot den egna gymnastens D-poäng
får lämnas in. En protest måste framföras muntligen omgående efter att D-poängen har visats upp och måste åtföljas av en skriftlig protest inom 4 minuter.
Första protesten som ett NOC lämnar in ”kostar” $300, andra $500, tredje $1.000, etc; om protesten godkänns återbetalas pengarna, om den avslås
tillfaller pengarna FIG Foundation.

sid 20 av 67

Gymnastikförbundet/ua – 2012.06

Gymnastik-OS 2012 - så funkar det!
Statistik


Gymnaster från 45 nationer deltar i årets OS, vilket är 10 länder fler än i Beijing -08; 63% av deltagarna kommer från Europa, 19% från Asien, 14% från
Amerika, 1% från Oceanien och 2% från Afrika

Kvalificeringen till OS






Antal gymnaster: 98
VM i Tokyo (JPN) i oktober 2011 och Test-Event i London (GBR) i januari 2012 var de enda möjligheterna att kvalificera sig till årets OS; detta var första
gången i modern tid som kvalet utgjordes av två tävlingar, vilket har införts efter påtryckningar från IOK.
Kvalsystem:
- Platserna 1-60 (60)
- tillfaller de 12 bäst placerade lagen (12 x 5 gymnaster) vid VM 2011 och Test-Event 2012 (de 8 bästa lagen från VM 2011
och de 4 bästa lagen vid Test-Event 2012); dessa lag kan nominera vilka gymnaster de vill till London-OS, d.v.s. de behöver
inte ha deltagit i nån av kvaltävlingarna
- Medaljörer (0-18)
- de gymnaster som tog en medalj i en grenfinal på VM 2011 har en garanterad plats i OS 2012, med undantag för de
medaljörer som tillhör ett lag som redan har kvalificerat sig till OS enligt ovan
- Individuella gymnaster (20-38) - resterande platser är reserverade för individuella gymnaster (antingen nominativa eller tillhörande respektive NOC)
beroende på deras/deras länders placeringar vid a) VM 2011 och b) Test-Event 2012
- Specialplatser
- de olika kontinenterna är garanterade ett antal platser i OS: minst två för Afrika, Europa, Amerika och Asien och minst en
för Oceanien
- värdlandet är också garanterad en plats i OS
- en plats kan tilldelas av IOKs Tripartite Commission till ett land med väldigt liten delegation eller som inte har några andra
deltagare alls i OS, under förutsättning att gymnasten deltog i VM 2011 och/eller Test Event 2012
De detaljerade kvalreglerna för manlig AG till OS finns här.
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Deltagare
CHN
ESP
FRA
GBR
GER
ITA
JPN
KOR
ROU
RUS
UKR
USA

5 gymnaster
5 gymnaster
5 gymnaster
5 gymnaster
5 gymnaster
5 gymnaster
5 gymnaster
5 gymnaster
5 gymnaster
5 gymnaster
5 gymnaster
5 gymnaster

NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN

NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN

NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN

BRA
ISR
HUN
GRE

3 gymnaster
2 gymnaster
2 gymnaster
2 gymnaster

Diego Hypolito *
Alexander Shatilov *
Krisztian Berki *
Vasileios Tsolakidis *

Arthur NabarreteZanetti *
Felix Aronovich
Vid Hidvegi
Vlasios Maras

NN

MEX
CHI
HKG
CRO
SVK
AUT
POL
ARM
KAZ
LTU
VIE
LAT
BUL
ARG
BEL
CZE
IRL
AZE
EGY
TUN
BAN

1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast

Daniel Corral Barron
E.T. Gonzalez Spulveda
Shek Wai Hung
Filip Ude
Samuel Piasecky
Fabian Leimlehner
Roman Kulesza
Artur Davtyan
Stepan Gorbachev
Rokas Guscinas
Pham Phouc Hung
Dmitrijs Trefilovs
Iordan Iovchev
Federico Molinari
Jimmy Verbaeys
Martin Konecny
Kieran Behan
Shakir Shikhaliyev
Mohammed Sherif El Saharty
Wajdi Bouallegue
Quazi Syque Caesar ***

CAN
PUR
BLR
COL
SUI
NED
AUS
POR

1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast

NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN

NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN

NN
NN
NN
NN **
NN **
NN **
NN **
NN **

NN = Gymnaster ännu ej namngivna (upp till resp. NOC) * = kvalificerad som medaljör vid VM 2011
** = Resp. NOC har 2 gymnaster att välja på *** = Inbjuden via IOC Tripartite Commission
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Regerande olympiska- och världsmästare









Mångkamp
Lagtävling
Fristående
Bygelhäst
Ringar
Hopp
Barr
Räck

OS i Beijing 2008
Yang Wei, CHN
Kina
Zhou Kai, CHN
Xiao Qin, CHN
Chen Yibing, CHN
Laszek Blanik, POL
Li Xiaopeng, CHN
Zhou Kai, CHN

94,575 p.
286,125 p.
16,050 p.
15,875 p.
16,600 p.
16,537 p.
16,450 p.
16,200 p.

VM i Tokyo 2011
Kohei Uchimura, JPN
Kina
Kohei Uchimura, JPN
Krisztian Berki, HUN
Chen Yibing, CHN
Seon Zang Hak, KOR
Danell Leva, USA
Zou Kai, CHN

93,631 p.
275,161 p.
15,633 p.
15,833 p.
15,800 p.
16,566 p.
15,633 p.
16,441 p.

Vi ser fram emot…










23-årige Kohei Uchimura från Japan fick nöja sig med silver i Beijing 2008. Men sedan dess har han gått från klarhet till klarhet; han vann VM 2009, 2010 och
2011 och är därmed den ende manlige AG-gymnast som vunnit tre VM på raken! Den fantastiskt stilrene gymnasten Uchimura är skyhög favorit till
mångkampstiteln!
Fabian Hambüchen (bilden) kommer garanterat att bli sevärd i London. Den 24-årige tysken, som redan gett ut sin
självbiografi, slog igenom på den internationella gymnastikscenen 2007 när han bara 17 år gammal tog EM-guld i
räck. På sin meritlista har han även ett EM-guld (2009) och VM-brons (2006) i mångkamp samt ett stort antal
medaljer i räck, bland annat VM-guld 2007 och tre EM-titlar. Förväntningarna inför förra OS:et var skyhöga på
Hambüchen men det blev till slut ”bara” en femteplats och ett brons i räck. De senaste åren har varit kantade av
skador och många missade mästerskap; så sent som på EM i Montpellier i maj i år avstod tysken från deltagande
för att inte riskera något inför London. Ska det bli medalj i comebacken?
Kampen om det prestigefyllda lagguldet lär komma att stå mellan Japan och Kina. Kina vann i Beijing för fyra år sen
och är även regerande världsmästare. Japans starke man, Kohei Uchimura sade nyligen i en intervju att för honom
är lagguldet viktigare än mångkampsguldet: ”I'm fed up with being second in the team event and that's what we
have to overcome”
Amerikanen Paul Hamm, får vi tyvärr inte se i London. Mångkampsvinnaren från 2004 försökte sig på en comeback redan till OS i Beijing men var tvungen att
dra sig ur i sista stund p.g.a. en skada och till årets OS gjorde han ett nytt försök men meddelade i början på året att han avbryter även det försöket. Därmed
lär Hamm mest bli ihågkommen för att ha vunnit ett mycket kontroversiellt guld i Aten 2004 efter gymnastikens kanske största domarskandal.
Däremot kommer vi att få se en riktig veteran; bulgaren Jordan Iovchev (f. 1973) gör i London sitt sjätte (!) olympiska spel, så många OS har ingen annan
gymnast deltagit i. 39-åringen från Plovdiv, som intressant nog även är president i det bulgariska gymnastikförbundet och ledamot i Europeiska
Gymnastikförbundets exekutivkommitté trots att han fortfarande är aktiv själv, deltog första gången i Barcelona 1992 och har på sina fem OS hittills vunnit fyra
medaljer. Lägg därtill 20 VM- och EM-medaljer och ni har en riktig legend!
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I Beijing-OS för fyra år sedan tog Kina 7 guld av 8 möjliga i manlig AG (bara grenguldet i hopp gick till ett annat land); i London förväntar vi oss en betydligt
mer moderat insats av kineserna inte minst då det bara blev 2 guld på VM i Tokyo ifjol, men vem vet…
Be brittiska herrarna har under en längre tid varit på stark frammarsch. Dock, de senaste decennierna har det varit oerhört skralt med framgångar, senast man
hade ett lag på OS var 1992, vid OS i Beijing var bäste britt 25:a och så sent som 2004 hade de inte ens en enda deltagare. Vändningen kom för bara några få
år sedan, t.ex. kom Daniel Keatings 2:a i mångkampen på hemma-VM i London 2009 (Daniel Purvis blev sedan 5:a 2010 och 4:a 2011). Året efter blev GBR 7:a
i lagtävlingen (två VM tidigare var de 19:e lag!). För bara några veckor sedan vann britterna titeln vid EM i franska Montpellier på ett övertygande sätt och kan
komma att slåss om bronsmedaljen i lagtävlingen tillsammans med Ryssland och USA. Dessutom lär flera britter vilja blanda sig i kampen om medaljer i såväl
mångkamp (Daniel Purvis, Kristian Thomas) som grenfinalerna (f.f.a. bygelspecialisten Louis Smith som tog Storbritanniens första OS-medalj på över 20 år i
Beijing -08).

Louis Smith (GBR)
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Tidigare medaljörer (1992 och framåt)
Mångkamp
2008 Beijing (CHN)

Yang Wei (CHN)

Kohei Uchimura (JPN)

Benoit Caranobe (FRA)

2004 Aten (GRE)

Paul Hamm (USA)

Kim Dae-Eun (KOR)

Yang Tae-Young (KOR)

2000 Sydney (AUS)

Alexei Nemov (RUS)

Yang Wei (CHN)

Oleksandr Beresh (UKR)

1996 Atlanta (USA)

Li Xiaoshuang (CHN)

Alexei Nemov (RUS)

Vitaly Sherbo (BLR)

1992 Barcelona (ESP)

Vitaly Sherbo (EUN)

Grigori Misutin (EUN)

Valery Belenky (EUN)

Kina

Japan

USA

2004 Aten (GRE)

Japan (JPN)

USA (USA)

Rumänien (ROU)

2000 Sydney (AUS)

Kina (CHN)

Ukraina (UKR)

Ryssland (RUS)

1996 Atlanta (USA)

Ryssland (RUS)

Kina (CHN)

Ukraina (UKR)

1992 Barcelona (ESP)

Oberoende Staters Samvälde (EUN)

Kina (CHN)

Japan (JPN)

2008 Beijing (CHN)
2004 Aten (GRE)

Zou Kain (CHN)
Kyle Shewfelt (CAN)

Gervasio Deferr (ESP)
Marian Dragulescu (ROU)

Anton Golotsutoskov (RUS)
Jordan Jovtchev (BUL)

2000 Sydney (AUS)

Igors Vihrovs (LAT)

Alexei Nemov (RUS)

Jordan Jovtchev (BUL)

1996 Atlanta (USA)

Ioannis Melissanidis (GRE)

Li Xiaoshuang (CHN)

Alexei Nemov (RUS)

1992 Barcelona (ESP)

Li Xiaoshuang (CHN)

Grigori Misutin (EUN)
Yukio Iketani (JPN)

2008 Beijing (CHN)

Xiao Qin (CHN)

Filip Ude (CRO)

Louis Smith (GBR)

2004 Aten (GRE)

Teng Haibin (CHN)

Marius Urzică (ROU)

Takehiro Kashima (JPN)

2000 Sydney (AUS)

Marius Urzică (ROU)

Eric Poujade (FRA)

Alexei Nemov (RUS)

1996 Atlanta (USA)

Donghua Li (SUI)

Marius Urzică (ROU)

Alexei Nemov (RUS)

1992 Barcelona (ESP)

Vitaly Sherbo (EUN)
Pae Gil-Su (PRK)

Lag
2008 Beijing (CHN)

Fristående

---

Bygelhäst

---

Andreas Wecker (GER)
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Ringar
2008 Beijing (GBR)
2004 Aten (GRE)
2000 Sydney (AUS)
1996 Atlanta (USA)

Chen Yibing (CHN)
Dimosthenis Tampakos (GRE)
Szilveszter Csollány (HUN)
Jury Chechi (ITA)

Yang Wei (CHN)
Jordan Jovtchev (BUL)
Dimosthenis Tampakos (GRE)
Dan Burinca (ROU)
Szilveszter Csollány (HUN)

Oleksandr Vorobiov (UKR)
Jury Chechi (ITA)
Jordan Jovtchev (BUL)

1992 Barcelona (ESP)

Vitaly Sherbo (EUN)

Li Jing (CHN)

Andreas Wecker (GER)

2008 Beijing (CHN)
2004 Aten (GRE)

Leszek Blanik (POL)
Gervasio Deferr (ESP)

Thomas Bouhail (FRA)
Jevgēņijs Saproņenko (LAT)

Anton Golotsutoskov (RUS)
Marian Dragulescu (ROU)

2000 Sydney (AUS)

Gervasio Deferr (ESP)

Alexey Bondarenko (RUS)

Leszek Blanik (POL)

1996 Atlanta (USA)

Alexei Nemov (RUS)

Yeo Hong-Chul (KOR)

Vitaly Sherbo (BLR)

1992 Barcelona (ESP)

Vitaly Sherbo (EUN)

Grigori Misutin (EUN)

Yoo Ok Ryul (KOR)

2008 Beijing (CHN)

Li Xiaopeng (CHN)

Yoo Won Chul (KOR)

Anton Fokin (UZB)

2004 Aten (GRE)

Valeri Goncharov (UKR)

Hiroyuki Tomita (JPN)

Li Xiaopeng (CHN)

2000 Sydney (AUS)
1996 Atlanta (USA)

Li Xiaopeng (CHN)
Rustam Sharipov (UKR)

Lee Joo-Hyung (KOR)
Jair Lynch (USA)

Alexei Nemov (RUS)
Vitaly Sherbo (BLR)

1992 Barcelona (ESP)

Vitaly Sherbo (EUN)

Li Jing (CHN)

Igor Korobchinski (EUN)
Guo Linyao (CHN)
Masayuki Matsunaga (JPN)

2008 Beijing (CHN)

Zou Kai (CHN)

Jonathan Horton (USA)

Fabian Hambuchen (GER)

2004 Aten (GRE)

Igor Cassina (ITA)

Paul Hamm (USA)

Isao Yoneda (JPN)

2000 Sydney (AUS)
1996 Atlanta (USA)

Alexei Nemov (RUS)
Andreas Wecker (GER)

Benjamin Varonian (FRA)
Krassimir Dounev (BUL)

Lee Joo-Hyung (KOR)
Vitaly Sherbo (BLR)
Alexei Nemov (RUS)
Fan Bin (CHN)

1992 Barcelona (ESP)

Trent Dimas (USA)

Grigori Misutin (EUN)
Andreas Wecker (GER)

---

Hopp

Barr

Räck
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Medaljtabell (OS 1936-20084)
1.
2.
3.
4.

Sovjet och Oberoende Staters Samvälde (URS/EUN)
Japan (JPN)
Kina (CHN)
Finland (FIN)

49
31
17
8

42
30
11
3

15
29
6
5

106
90
34
16

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18=
18=
20.
21=
21=
23.
24.
25.
26.
27=
27=
27=

Schweiz (SUI)
Tyskland (GER)
Ungern (HUN)
USA (USA)
Östtyskland (GDR)
Ryssland (RUS)
Italien (ITA)
Rumänien (ROU)
Korea (KOR)
Bulgarien (BUL)
Ukraina (UKR)
Grekland (GRE)
Jugoslavien (YUG)
Spanien (ESP)
Polen (POL)
Tjeckoslovakien (TCH)
Lettland (LAT)
Sverige (SWE)
Vitryssland (BLR)
Nordkorea (PRK)
Frankrike (FRA)
Kroatien (CRO)
Västtyskland (FRG)
Storbritannien (GBR)
Uzbekistan (UZB)

7
7
7
5
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

12
3
2
6
3
3
3
4
4
2
1
1
1
1
1

7
10
2
5
9
8
5
3
2
5
3

26
20
11
16
16
15
11
9
8
9
6
3
4
3
2
5
2
2
4
1
6
1
1
1
1

4

1

3
1
1

3
1

3
3
1
1
1

D.v.s. de OS som har avgjorts med det nuvarande OS-programmet i manlig AG
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Legendarer








Boris Shaklin, född i Sibirien men uppvuxen i Ukraina, vann sammanlagt 13 OS-medaljer (bara Andrianov (se nedan) har fler) och 14 VM-medaljer vid de sju
globala mästerskap han startade i mellan 1954 och 1964. Efter sin aktiva karriär, som avslutades efter en hjärtattack, fortsatte Boris som domare och senare i
FIGs tekniska kommitté och medverkade totalt i 12 OS och 22 VM. Shaklin, som fick smeknamnet ”Järnmannen”, gick ur tiden i maj 2008, 76 år gammal.
Japanen Sawao Kato vann inte mindre än åtta olympiska guldmedaljer mellan 1968 och 1976, en period då kampen om guldmedaljerna i princip var en match
mellan japanska och sovjetiska gymnaster. Efter sin enastående karriär har Kato, numer universitetsprofessor i Tokyo, fortsatt som ledare och kommer att
vara på plats i Beijing i egenskap av ledamot i tekniska kommittén för manlig AG och mer specifikt som supervisor i räck.
Nikolai Andrianov, en annan legendar som tyvärr gick bort förra året, hade en enastående karriär, inte minst som deltagare i tre olympiska spel. Andrianov
vann sammanlagt 15 OS-medaljer, varav 7 guld, vilket inte bara gör honom till gymnastikens - utan alla idrotters – näst mesta manliga OS-medaljör efter
Michael Phelps!
Vitaly Sherbo har skrivit in sig i historieböckerna på många sätt; dels genom att vinna 6 guld på ett och samma OS (bara simmaren Mark Spitz har vunnit fler),
dels genom att – som den enda olympiern i historien – vinna fyra (4) OS-guld på en och samma dag, vilket han gjorde i Barcelona 1992!

Svenskar i OS-historien
1896

Henrik Sjöberg, Stockholm (1875-1905) blev 21:a i hopp i de första moderna olympiska spelen. Sjöberg, som även tävlade i 100 meter, höjdhopp,
längdhopp och diskus, dog i en simolycka endast 30 år gammal. Hans personbästa på 100 meter var 12,4 sekunder (slaget 1892).

1900-1904

inga svenska deltagare

1908

Den svenska truppen, bestående av 38 herrar, vann guld i lagtävlingen; Carl Bertilsson, Hjalmar Cedercrona, Andreas Cervin, Rudolf Degermark,
Carl Folcker, Sven Forssman, Erik Granfelt, Carl Hårleman, Nils Hellsten, Gunnar Höjer, Oswald Holmberg, Karl Holmberg, Arvid Holmberg,
Hugo Jahnke, Johan Jarlén, Gustaf Johnsson, Rolf Johnsson, Sven Landberg, Olle Lanner, Axel Ljung, Osvald Moberg, Tor Norberg, Erik Norberg,
Carl Martin Norberg, Axel Norling, Daniel Norling, Gustaf Olson, Leonard Peterson, Sven Rosén, Gustaf Rosenquist, Axel Sjöblom, Haakon
Sörvik, Birger Sörvik, Karl-Johan Svensson, Karl-Gustaf Vingqvist, Nils von Kantzow, Nils Widforss, Gösta Åsbrink

1912

Sverige tog guld i grenen trupptävling - svenskt system; 24 män ingick i truppen: Per Bertilsson, Carl Ehrenfried Carlberg, Nils Granfelt, Curt
Hartzell, Oswald Holmberg, Anders Hylander, Axel Janse, Boo Kullberg, Sven Landberg, Per Nilsson, Benkt Norelius, Axel Norling, Daniel
Norling, Sven Rosén, Nils Silfverskiöld, Carl Silfverstrand, John Sörenson, Yngve Stiernspetz, Karl-Erik Svensson, Karl-Johan Svensson, Knut Torell,
Edvard Wennerholm, Claës-Axel Wersäll, David Wiman

1920

Vid spelen i Antwerpen (BEL) vann Sverige återigen guld i grenen trupptävling - svenskt system; de 24 mästarna var: Fausto Acke, Albert
Andersson, Arvid Andersson, Helge Bäckander, Bengt Bengtsson, Fabian Biörck, Erik Charpentier, Sture Ericsson, Konrad Granström, Helge
Gustafsson, Åke Häger, Ture Hedman, Sven Johnson, Sven-Olof Jonsson, Karl Lindahl, Edmund Lindmark, Bengt Mohrberg, Frans Persson, Klas
Särner, Curt Sjöberg, Gunnar Söderlindh, John Sörenson, Alf Svensén, Gösta Törner
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1924-1948

inga svenska deltagare

1952

Sverige blev 17:e i lagtävlingen; individuella resultat:

Bygel

Ringar

Hopp

Barr

Räck

89
183

160
140
129
178
166
152
92

32
48

14

45
38

46
57

16
19

16
43

47
40

Mångkamp

Frst

Bygel

Ringar

Hopp

Barr

Räck

Stig Lindewall, Adelsö (f. 1932)
Kurt Wigartz, Mariestad (f. 1933)
Bo Wirhed, Hedemora (f. 1935)
Leif Koorn, Stockholm (f. 1937)
William Thoresson, Göteborg (f. 1932)
Jean Cronstedt, Helsingfors, FIN (f. 1932)

61
73
82
91
92
105

46
52
89
81
21
95

73
36
54
57
89
97

34
92
77
20
107
87

81
73
20
69
19
123

50
87
106
113
104
107

80
81
98
104
109
84

1964

Stig Lindewall, Adelsö (f. 1932)
Leif Koorn, Stockholm (f. 1937)
William Thoresson, Göteborg (f. 1932)

54
67
77

52
65
16

91
54
87

31
9
62

69
77
54

18
83
79

68
109
94

1968

Christer Jönsson, Helsingborg (f. 1943)
Finn Johannesson, Köpenhamn, DEN (f. 1943)
Evert Lindgren, Göteborg (1938-2007)

47
71
76

46
77
100

85
80
39

51
32
93

30
54
37

39
74
65

19
94
68

1984

Johan Jonasson, Stockholm (f. 1966)

66

49

38

55

66

66

70

1988

Johan Jonasson, Stockholm (f. 1966)

30

48

40

26

60

77

38

1992

Johan Jonasson, Stockholm (f. 1966)

52

50

46

53

53

65

62

1994-2008

Inga svenska deltagare. Vid kvalet till årets OS, VM i Tokyo (JPN) 2011, var Måns Stenberg (Brommagymnasterna, f. 1990) enda svenska deltagare,

Anders Lindh, Örebro (1929-1996)
Arne Carlson (Såmmé), Örebro (f. 1924)
Kurt Wigartz, Mariestad (f. 1933)
Börje Stattin, Gävle (f. 1930)
William Thoresson, Göteborg (f. 1932)
Nils Sjöberg, Falu Kristine (f. 1925)
Erich Peters, Kreuzlingen, SUI (f. 1920)

1956
1960

William Thoresson, Göteborg (f. 1932)
Kurt Wigartz, Mariestad (f. 1933)

Sverige blev 14:e i lagtävlingen; individuella resultat:

Mångkamp
84
107
121
122
123
130
166

Frst
6
45
51
69

100
167
171
145
162
172
161

13
44
73
87
104
100
169

67
67
111
47
57
100
74

83
96
119
32
117
79
145

han slutade på 208:e plats.
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ARTISTISK GYMNASTIK - DAMER
Kvinnliga gymnaster deltog i OS första gången 1928, men under åren fram till 1952 delades inga individuella medaljer ut. Från och med HelsingforsOS blev det dock ändring på den punkten, och det olympiska programmet har därefter varit i stort detsamma. Sedan dess har kvinnlig artistisk
gymnastik kommit att bli en av de allra mest populära grenarna i de Olympiska Spelen och TV-tittare runt om i världen har tagit stjärnor som Olga
Korbut, Nadia Comăneci och Mary Lou Retton till sina hjärtan.

Medaljer
Sammanlagt 6 guldmedaljer står på spel:
- individuell mångkamp
- individuella grenfinaler:
- hopp
- barr
- bom
- fristående

- lagtävling

Tävlingstider (svensk tid5)
Söndag 29 juli

Tisdag 31 juli
Torsdag 2 augusti
Söndag 5 augusti
Måndag 6 augusti
Tisdag 7 augusti

5

10.30-12.00
12.15-13.45
15.45-17.15
17.30-19.00
21.00-22.30
17.30-19.40
17.30-19.30
15.00-17.15
15.00-17.20
15.00-18.05

Kvinnlig AG: kvalificeringsomgång för subdivision 1
Kvinnlig AG: kvalificeringsomgång för subdivision 2
Kvinnlig AG: kvalificeringsomgång för subdivision 3
Kvinnlig AG: kvalificeringsomgång för subdivision 4
Kvinnlig AG: kvalificeringsomgång för subdivision 5
Kvinnlig AG: lagfinal
Kvinnlig AG: mångkampsfinal
Grenfinaler kvinnlig AG: hopp (samt grenfinaler MAG)
Grenfinaler kvinnlig AG: barr (samt grenfinaler MAG)
Grenfinaler kvinnlig AG: bom och fristående (samt grenfinaler MAG)

Tidsskillnaden mellan Sverige och London är 1 timme, när klockan är 12.00 i Sverige är den 11.00 i London, o.s.v.
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Arena

North Greenwich Arena (tidigare ”O2 Arena”) ligger på halvön Greenwich i floden Thames. Arenan har en publikkapacitet på ca 20.000 och där avgörs även

manlig AG, trampolin och vissa basketmatcher. NGA är en välbekant arena för gymnastiken, här gick 2009 års VM i Artistisk Gymnastik liksom Test-Event i januari
2012. Förträningen genomförs i David Beckham Academy som är beläget bara några hundra meter från NGA.

Bedömning
Bedömningreglementet (Code of Points) i Artistisk Gymnastik är sedan 2006 ”öppet”, d.v.s. den klassiska 10,0 är borttagen och det finns inte längre någon
maxpoäng. Gymnasternas seriepoäng utgörs istället av en D-poäng (svårighetsgrad) och en E-poäng (utförande). Utgångspoängen för utförandet är dock
fortfarande 10, d.v.s. om en gymnast utför en rakt igenom helt perfekt serie får hon 10,0 i E-poäng; till det läggs sedan svårighetsgraden (D-poängen) och man drar
ifrån eventuella speciella avdrag, s.k. penalties (neutrala avdrag).
D-poängen
 Gymnastikövningarna delas in i olika svårighetsgrupper:
- A, B, C, D, E, F och G, o.s.v. allt efter svårighetsgrad; A är lättast och G är svårast
- A-övningar är värda 0,1 poäng, B övningar är värda 0,2 poäng o.s.v.
- om en gymnast skulle komma in med en övning som är svårare än en G-övning så
kommer den att ges ett H-värde, o.s.v.
 En serie ska innehålla minst 8 olika övningar men det är tillåtet att göra fler
- de 8 högsta svårigheterna räknas
- avhoppet måste räknas in i de 8 momenten
 Förutom svårighetskraven finns fem speciella krav i varje gren (undantag hopp):
- Barr
1. Ett flygelement från höga holmen till låga holmen och ett flygelement från låga
holmen till höga holmen
2. Ett flygelement på samma holme
3. Minimum två olika grepp och ett holmnära element
4. Ett element med 360 graders vändning (ej flygelement, ej inhopp)
5. Ett avhopp av minst D-svårighet
- Bom
1. En dansserie med minst 2 element varav ett måste ha 180º split
2. En piruett
3. En akrobatisk serie med minst 2 element varav ett måste ha salto
4. Akrobatiska element i 2 riktningar framåt/sidledes och bakåt
5. Ett avhopp av minst D-svårighet
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- Fristående

1. En danspassage med minimum 2 olika hopp varav ett med 180º split
2. En akrobatisk länga med 2 olika volter
3. Akrobatiska salti i 2 riktningar framåt/sidledes och bakåt
4. En dubbelsalto och en salto med skruv
5. En salto i avslutningslängan eller avslutningssalton måste vara av minst D-svårighet
 För varje speciellt krav som utförs i serien får gymnasten 0,5 poäng.
 Det finns dessutom några kompositionskrav i de olika grenarna:
- I bom måste gymnasten vara nere och beröra bommen med kroppen (torso) (0,1 p. avdrag)
- I fristående måste man göra en vändning på en fot, minimum 360º ( om ej, 0,1 p. avdrag) och hon måste hon vara nere och beröra golvet med kroppen
(torso) (om ej, 0,1 p. avdrag)
 Dessutom kan gymnasterna få kombinationspoäng för kombinationer av olika övningar
 Summan av de sju svåraste övningarna samt avhoppet + summan för de speciella kraven samt kombinationspoängen bildar D-poängen.
 Regler för grenen hopp:
- alla hopp har en given utgångspoäng beroende på svårighetsgrad
- för att kvalificera sig till grenfinal i hopp måste gymnasten utföra två hopp och den fråntrycket (repulsion) de båda hoppen måste vara olika
E-poängen
 E-poäng är 10,00 poäng från start; från den poängen gör sedan domare avdrag för olika utförandefel som gymnasten gör:
- teknik
- kroppshållning
- amplitud
- riktningar
 E-domarna kan dra av 0,10, 0,30, 0,50, 080 (endast för höjd i hopp) eller 1,00 (fall) för olika utförandefel
- 0,10 är ett litet fel som lätt böjda ben ngt låg amplitud eller ett litet steg i landningen
- 0,30 är t.ex. ett långt steg i landningen
- 0,50 är ett stort fel men utan fall
 Det är inte tillåtet att kliva utanför friståendegolvets markeringar eller hoppzonens markeringar. Avdrag:
- 0,10 om man tar ett steg utanför med en fot
- 0,30 om man stiger utanför med två fötter
- 0,50 om man landar direkt med båda fötterna utanför
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Penalties
 Vissa avdrag, s.k. penalties, görs inte av E-domarna utan dras från totalpoängen, t.ex.:
- felaktig klädsel (0,3 p.)
- påbörja serien mer än 30 sekunder efter startsignalen (0,3 p.)
- om tränaren talar med gymnasten under seriens gång (0,5/1,0 p. beroende på om det är första eller andra gången. Tränaren får gult (varning) eller rött kort (utvisas)
DOMARNA
 Domarna arbetar i två grupper, en D- och en E-jury:
- D-juryn består av 2 domare
- E-juryn består av 7 domare, 5 ”vanliga” E-domare och 2 referensdomare

Referensdomare
Referensdomarsystemet* infördes av FIG så sent som 2010. Systemet introducerades med avsikten att uppnå större sportslig rättvisa. Genom skapandet av en
kontrolljury som jobbar oberoende av den vanliga domarjuryn hoppas FIG kunna korrigera alla oavsiktliga misstag eller medvetna allvarliga misstag av domare.
Referensdomarsystemet går i korthet ut på att den ordinarie E-juryns poäng jämförs med R-domarnas poäng. Om skillnaden (”deltat”) mellan respektive jury’s
poäng är för stor (enligt förutbestämda toleranser) blir den slutgiltiga E-poängen istället genomsnittet av dessa två jurys. Exempel på när E-poängen justeras med

hjälp av R-juryn pga att deltat överstiger den tillåtna toleransen:

Undantag: Om skillnaden mellan de två R-domarna överstiger vissa förutbestämda toleranser så tar man inte hänsyn till R-poängen över huvud taget,

utan då räknas E-poängen ut på "traditionellt“ vis, dvs den högsta och lägsta av de 5 ordinarie E-domarnas poäng stryks och snittet av de tre
kvarvarande poängen utgör E-poängen.
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Seriepoäng:

* Referensdomarna utses av FIGs Presidential Commission, de måste ha minimum kategori 2-licens (näst högsta kategorin), får inte ha blivit föremål för nån form av
bestraffning under den innevarande eller förra olympiska cykeln, och nomineras baserat på sina resultat på domarkursen, erfarenhet och för att de anses vara vara ärliga,
neutrala och ha hög integritet. R-domarnas domarsiffror publiceras endast efter tävlingarnas avslutande (dvs efter att OS-gymnastikens tävlingar är avslutade) och syns alltså
inte varken på skärmarna i hallen, i TV-grafiken eller i medias CIS (Commentator Information System).
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Tävlingsformat & regler


Mångkamp – kval (kallas även Tävling I):
- samtliga 98 deltagare har rätt att tävla i alla 4 redskap, men alla måste inte starta i alla redskap
- de 98 gymnasterna är indelade i 20 olika startgrupper som i sin tur är indelade i fem sub-

divisioner



6

- för de 12 nationer som har lag utgör deras lag en egen startgrupp; gymnaster som
representerar nationer utan lag lottas in i s.k. mixed groups
- varje subdivision består av 4 startgrupper och kan alltså utgöras av lag och/eller mixed groups
- i illustrationen till höger framgår vilka startgrupper som ingår i respektive subdivision (”MG2”
står för mixed group nr 2) samt i vilket redskap respektive startgrupp börjar tävla
- varje subdivison tävlar klart (4 startgrupper x 4 redskap) innan nästa subdivision påbörjar sin
tävling
- lottningen av startordningen (vilka lag/gymnaster som tävlar i vilken subdivision) genomfördes i
FIGs högkvarter i Lausanne (SUI) i den 24 februari i år; då lottades också vilka lag/mixed groups
som startar på vilket redskap
- oavsett vilket redskap en viss startgrupp inleder tävlingen på så följs dock alltid den s.k.
olympiska ordningen (hopp – barr – bom – fristående)
- den inbördes startordningen inom respektive lag bestämmer av varje nation själv; när det gäller
mixed groups är dock ordningen lottad och startordningen ”roterar” (se exempel här intill som
är mixed group 6 som börjar i barr då Jonna Adlerteg startar i barr medan hon i nästa redskap
startar sist, o.s.v.)
- i Tävling I genomför gymnasterna en valfri serie per redskap (med undantag för hopp, se
nedan)
Mångkampsfinal (Tävling II):
- deltagarna med de 24 bästa poängen från Tävling I går vidare till mångkampsfinalen; dock får
bara de 2 bäst placerade gymnasterna från varje land delta i finalen (endast gymnaster som
startade i alla 4 redskap har rätt att delta i mångkampsfinalen)6
- i finalen genomför gymnasterna en valfri serie per redskap
- gymnasterna börjar om ”från noll”, d.v.s. de poäng de uppnådde i Tävling I tillgodoräknas inte i finalen
- vinnare är den gymnast som erhåller högst sammanlagd poäng (alla redskapspoäng hopslagna)

Barr

Bom

Frst

Hopp

SWE
GRE
ARG
FIN
KOR

GRE
ARG
FIN
KOR
SWE

ARG
FIN
KOR
SWE
GRE

FIN
KOR
SWE
GRE
ARG

En nation har rätt att ersätta en gymnast i mångkampen med en annan från det egna landet, förutsatt att hon fick högre poäng i Tävling I än den sista gymnasten som kvalade in i

Tävling II
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- finalisterna tävlar i en fastställd ordning beroende på vilken placering de fick i Tävling I; ordningen framgår av tabellen nedan (gymnasten med den 4:e bästa
kvalplaceringen startar som 6:a i hopp, som 5.a i barr, o.s.v.):

Rotation
1
2
3
4




3, 2, 1,
6, 5, 4
20, 19, 24,
23, 22, 21
13, 18, 17,
16, 15, 14
12, 11, 10, 9,
8, 7

9, 8, 7,
12, 11, 10
2, 1, 6,
5, 4, 3
19, 24, 23,
22, 21, 20
18, 17, 16,
15, 14, 13

15, 14, 13,
18, 17, 16
8, 7, 12,
11, 10, 9
1, 6, 5,
4, 3, 2
24, 23, 22, 21,
20, 19

21, 20, 19,
24, 23, 22
14, 13, 18,
17, 16, 15
7, 12, 11,
10, 9, 8
6, 5, 4,
3, 2, 1

Lagtävling:
- 12 lag deltar i OS; de kvalificerade sig via VM 2010 (de 24 bästa lagen gick vidare till VM 2011), VM 2011 (de 8 bästa lagen gick vidare till OS) och Test-Event i
januari (de 4 bästa lagen av de som placerade sig 9-16 vid VM 2011 gick vidare till OS)
- varje nation får ställa upp med totalt 5 gymnaster; 4 gymnaster får starta i varje redskap och de 3 bästa gymnasternas resultat i varje redskap räknas in i
lagpoängen (det s.k. 5-4-3 systemet); detta är förstå gången som ett lag i OS består av 5 gymnaster (tidigare har det varit 6)
- de 8 bästa lagen från kvalificeringsomgången (Tävling I) går vidare till lagfinal (Tävling IV)
- i lagfinalen får varje nation ställa upp med totalt 5 gymnaster; 3 gymnaster får starta i varje redskap och alla tre gymnasters resultat i varje redskap räknas in i
lagpoängen (5-3-3 systemet)
- vinnare är det lag som erhåller högst sammanlagd poäng i finalen
Grenfinaler (Tävling III):
- till grenfinal går de 8 bästa gymnasterna i respektive gren (dessutom namnges upp till 3 reserver)
- kvalificeringen till respektive grenfinal är densamma som kvalificeringen till mångkampsfinalen och lagfinalen, d.v.s. Tävling I
- maximalt 2 gymnaster per nation få delta i resp. grenfinal
- vinnare är den gymnast som erhåller högst poäng i finalen
Specialregler i grenen hopp:
- i hopp får gymnasten välja om hon vill utföra 1 eller 2 hopp i kvaltävlingen
- varje gymnasts första (och i vissa fall enda) hopp räknas in i mångkampsresultatet resp. lagpoängen
- bara gymnaster som utför 2 hopp i Tävling I kan kvalificera sig till grenfinalen, och då räknas genomsnittet av de två hoppen
- i grenfinalen måste alla gymnaster utföra 2 hopp, och gymnastens poäng utgörs av genomsnittet av dessa två hopp
- i mångkampsfinalen och lagfinalen utför varje gymnast ett hopp vardera
sid 36 av 67

Gymnastikförbundet/ua – 2012.06

Gymnastik-OS 2012 - så funkar det!







Tie breaking rules:
- i OS-gymnastiken gäller sedan 2000 att inga delade placeringar får förekomma, därför finns s.k. Tie breaking rules
- reglerna för att särskilja gymnaster som får samma poäng är komplicerade, men huvudregeln är att den gymnast som har högst E-poäng får den högre placeringen
Uppvärmning:
- Inför varje tävling har alla gymnaster rätt till uppvärmning på tävlingsredskapen i direkt anslutning till tävlingen enligt följande:
* bom, hopp och fristående: 30 sekunder
* barr: 50 sekunder
Minimiålder:
För att få delta i OS i kvinnlig AG måste gymnasten fylla minst 16 år under 2012
Protester:
Protester, eller inquiries som de kallas i FIGs regelverk, får endast förekomma beträffande A-poängen och bara protester mot den egna gymnastens A-poäng
får lämnas in. En protest måste framföras muntligen omgående efter att A-poängen har visats upp och måste åtföljas av en skriftlig protest inom 4 minuter.
Första protesten som ett förbund lämnar in ”kostar” $300, andra $500 och tredje $1000 etc; om protesten godkänns återbetalas pengarna, om den avslås
tillfaller pengarna FIG Foundation.

Kvalificeringen till OS






Antal gymnaster: 98
VM i Tokyo (JPN) i oktober 2011 och Test-Event i London (GBR) i januari 2012 var de enda möjligheterna att kvalificera sig till årets OS; detta var första
gången i modern tid som kvalet utgjordes av två tävlingar, vilket har införts efter påtryckningar från IOK.
Kvalsystem:
- Platserna 1-60 (60)
- tillfaller de 12 bäst placerade lagen (12 x 5 gymnaster) vid VM 2011 och Test-Event 2012 (de 8 bästa lagen från VM 2011
och de 4 bästa lagen vid Test-Event 2012); dessa lag kan nominera vilka gymnaster de vill till London-OS, d.v.s. de behöver
inte ha deltagit i nån av kvaltävlingarna
- Medaljörer (0-12)
- de gymnaster som tog en medalj i en grenfinal på VM 2011 har en garanterad plats i OS 2012, med undantag för de
medaljörer som tillhör ett lag som redan har kvalificerat sig till OS enligt ovan
- Individuella gymnaster (26-38) - resterande platser är reserverade för individuella gymnaster (antingen nominativa eller tillhörande respektive NOC)
beroende på deras/deras länders placeringar vid a) VM 2011 och b) Test-Event 2012
- Specialplatser
- de olika kontinenterna är garanterade ett antal platser i OS: minst två för Afrika, Europa, Amerika och Asien och minst en
för Oceanien
- värdlandet är också garanterad en plats i OS
- en plats kan tilldelas av IOKs Tripartite Commission till ett land med väldigt liten delegation eller som inte har några andra
deltagare alls i OS, under förutsättning att gymnasten deltog i VM 2011 och/eller Test Event 2012
De detaljerade kvalreglerna för kvinnlig AG till OS finns här.
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Deltagare
USA
RUS
CHN
ROU
JPN
AUS
GER
GBR
ITA
CAN
FRA
BRA

5 gymnaster
5 gymnaster
5 gymnaster
5 gymnaster
5 gymnaster
5 gymnaster
5 gymnaster
5 gymnaster
5 gymnaster
5 gymnaster
5 gymnaster
5 gymnaster

NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN

NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN

NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN

NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN

NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN

VIE
EGY
GUA
ISR
POL
CZE
AUT
COL
SWE
CRO
ARG
TUR
CHI
LTU
BUL
HKG
FIN
PUR
SVK
SIN
KAZ
BLR
POR
DOM

2 gymnaster
2 gymnaster
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast

Thi Ha Thanh Phan *

Thi Ngan Thuong Do
Sherine Ahmed El Zeiny

SUI
MEX
VEN
GRE
HUN
UKR
UZB
SLO
BEL
KOR
ESP
NED

1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast
1 gymnast

NN **
NN **
NN **
NN **
NN **
NN **
NN **
NN **
NN
NN
NN
NN

Salma Mahmoud el Said Mohamed

Ana Sofia Gomez Porras
Valeriia Maksiuta
Marta Pihan Kulesza
Kristyna Palesova
Barbara Gasser
Jessica Gil Ortiz
Jonna Adlerteg
Tina Erceg
Valeria Pereyra
Goksu Uctas
Simona Castro Lazo
Laura Svilpaite
Ralitsa Mileva
Hiu Ying Angel Wong
Annika Urvikko
Lorena Quinones Moreno
Maria Homolova
Heem Wei Lim
Moldir Azimbay
Nastassia Marachkouskaya
Zoi Mafalda Marques de Lima
Yamilet Pena Abreu

NN = Gymnaster ännu ej namngivna (upp till resp. NOC) * = kvalificerad som medaljör vid VM 2011

** = Resp. NOC har 2 gymnaster att välja på
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Statistik


Gymnaster från 48 nationer deltar i årets OS, vilket är 13 länder fler än i Beijing -08 (se Kvalificeringen till OS; 52% av deltagarna kommer från Europa, 23%
från Amerika, 17% från Asien, 5% från Oceanien och 2% från Afrika

Regerande olympiska- och världsmästarinnor







Mångkamp
Lagtävling
Hopp
Barr
Bom
Fristående

OS i Beijing 2008
Nastia Liukin, USA
Kina
Un Jong Hong, PRK
He Kexin, CHN
Shawn Johnson, USA
Sandra Izbasa, ROU

63,325 p.
188,900 p.
15,650 p.
16,725 p.
16,225 p.
15,650 p.

VM i Tokyo 2011
Jordyn Wieber, USA
USA
McKayla Maroney, USA
Viktoria Komova, RUS
Lu Sui, CHN
Kseniia Afanseva, RUS

59,382 p.
234,253 p.
15,300 p.
15,500 p.
15,866 p.
15,133 p.

Vi ser fram emot…




…den största ”snackisen” inför årets OS i kvinnlig AG som utan tvekan är den vilka som ska vinna lagtävlingen bland damerna. Kina vann sist i Beijing 2008,
strax före USA. Men det finns två andra högintressanta lag som vill blanda sig i kampen om guldet: Ryssland med Komova och Mustafina i täten och Rumänien
som verkligen är på ett återtåg.


…att kanske få se regerande OS-mästarinnan heter Anastasia ”Nastia” Liukin. Nastia föddes i Moskva den 30 oktober 1989 men
bara 2½ år senare flyttade familjen till USA. Hennes föräldrar är båda välmeriterade gymnaster: pappa Valeri är flerfaldig OS- och
VM-guldmedaljör i artistisk gymnast och mamma Anna (Kotchneva) är f.d. världsmästarinna i rytmisk gymnastik. Snacka om en bra
uppsättning gener! Hon var ett år för ung för att få vara med i Aten-OS 2004 men visade redan som förstaårssenior 2005 sin
kapacitet genom att bli tvåa på VM i Melbourne (AUS), 0,001 poäng från guld. 2008 blev det dock guld i OS i Kina, strax före
landsmaninnan Shawn Johnson. Nastia, som bor i Texas och tränas av pappa Valeri (läs mer på www.nastialiukin.com), har inte tävlat
internationellt sedan förra OS men satsar på att ta en plats i det amerikanska OS-laget under uttagningarna i juni/juli 2012.



…brittiskan Elizabeth Tweddle som tävlar på hemmaplan på OS. 27-åriga Beth blev historisk 2006 då hon blev den förste britten att
vinna en mästerskapsmedalj för sitt land. Liverpool-tjejen som var fackelbärare inför London-OS har hittills skrapat ihop 3 VM-guld
och 7-EM guld har all potential att ta hem medaljer i NGA under OS!

…Oksana Chusuvitina. 37-åriga Oksana har tidigare tävlat för Sovjet, OSS, Uzbekistan och representerar nu Tyskland! Hon gör i sommar sitt 6:e (!) OS efter
debuten i Barcelona 1992. Sedan dess har hon samlat på sig 2 OS-medaljer, 11 VM-medaljer och 4 EM-medaljer och är därmed ett unikum i den kvinnliga
artistiska gymnastiken genom sin uthållighet och långa karriär! Hon flyttade till Tyskland 1992 då hennes son Alisher blev sjuk i leukemi; året efter började hon
tävla för Tyskland men hon är numer förbundskapten för Uzbekistans kvinnliga landslag i artistisk gymnastik!
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Kuriosa





SVT storsatsar på årets OS, mer än 60 medarbetare kommer prata till 600 timmars sändningar i huvudkanalerna och över
1000 timmar i SVT Play. En av dem är flerfaldiga svenska mästarinnan, VM-finalisten och OS-deltagaren från 2004 Veronica
Wagner som blir expertkommentator för gymnastiken!
38 domare är på plats för att döma damernas artistiska gymnastik; en av dem är svenskan Marianne Zetterman, som dömer
sitt andra OS.
En av de största skandalerna i OS-historien för den kvinnliga gymnastiken inträffade i Sydney 2000. I mångkampsfinalen,
faktiskt redan på uppvärmningen, var det många tjejer som gjorde riktigt dåliga hopp. En av de som klagade högljutt och
misstänkte att det var något fel var storfavoriten till mångkampstiteln, ryskan Svetlana Khorkina. Klagomålen från Khorkina,
som misslyckades totalt i hoppmomentet, ignorerades men när en australisk gymnast framförde motsvarande åsikter genomfördes en kontrollmätning. Det
visade sig då att hoppbordet var 5 cm för lågt, vilket kan verka futtigt, men som utan tvivel kan vara skillnaden mellan en lyckad och en misslyckad övning!

Tidigare medaljörer (1992 och framåt)
Mångkamp
2008 Beijing (CHN)

Nastia Liukin (USA)

Shawn Johnson (USA)

Yilin Yang (CHN)

2004 Aten (GRE)

Carly Patterson (USA)

Svetlana Khorkina (RUS)

Zhang Nan (CHN)

2000 Sydney (AUS)

Simona Amânar (ROU)

Maria Olaru (ROU)

Liu Xuan (CHN)

1996 Atlanta (USA)

Lilia Podkopayeva (UKR)

Gina Gogean (ROU)

Simona Amânar (ROU)
Lavinia Miloşovici (ROU)

1992 Barcelona (ESP)

Tatiana Gutsu (EUN)

Shannon Miller (USA)

Lavinia Miloşovici (ROU)

2008 Beijing (CHN)

Kina (CHN)

USA (USA)

Rumänien (ROU)

2004 Aten (GRE)

Rumänien (ROU)

USA (USA)

Ryssland (RUS)

2000 Sydney (AUS)

Rumänien (ROU)

Ryssland (RUS)

Kina (CHN)

1996 Atlanta (USA)

USA (USA)

Ryssland (RUS)

Rumänien (ROU)

1992 Barcelona (ESP)

Oberoende Staters Samvälde (EUN)

Rumänien (ROU)

USA (USA)

Lag
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Hopp
2008 Beijing (GRE)

Un Jong Hong (PRK)

Oksana Chusovitina (GER)

Fei Cheng (CHN)

2004 Aten (GRE)

Monica Roşu (ROU)

Annia Hatch (USA)

Anna Pavlova (RUS)

2000 Sydney (AUS)
1996 Atlanta (USA)

Elena Zamolodchikova (RUS)
Simona Amânar (ROU)

Andreea Răducan (ROU)
Mo Huilan (CHN)

Ekaterina Lobazniouk (RUS)
Gina Gogean (ROU)

1992 Barcelona (ESP)

Lavinia Miloşovici (ROU)
Henrietta Ónodi (HUN)

---

Tatiana Lysenko (EUN)

Barr
2008 Beijing (CHN)
2004 Aten (GRE)

He Kexin (CHN)
Émilie Le Pennec (FRA)

Nastia Liukin (USA)
Terin Humphrey (USA)

Yilin Yang
Courtney Kupets (USA)

2000 Sydney (AUS)

Svetlana Khorkina (RUS)

Jie Ling (CHN)

Yun Yang (CHN)

1996 Atlanta (USA)

Svetlana Khorkina (RUS)

Bi Wenjing (CHN)
Amy Chow (USA)

1992 Barcelona (ESP)

Lu Li (CHN)

Tatiana Gutsu (EUN)

Shannon Miller (USA)

2008 Beijing (CHN)
2004 Aten (GRE)

Shawn Johnson (USA)
Cătălina Ponor (ROU)

Nastian Liukin (USA)
Carly Patterson (USA)

Cheng Fei (CHN)
Alexandra Eremia (ROU)

2000 Sydney (AUS)
1996 Atlanta (USA)

Liu Xuan (CHN)
Shannon Miller (USA)

Yekaterina Lobazniuk (RUS)
Lilia Podkopayeva (UKR)

Yelena Produnova (RUS)
Gina Gogean (ROU)

1992 Barcelona (ESP)

Tatiana Lysenko (EUN)

Lu Li (CHN)
Shannon Miller (USA)

2008 Beijing (CHN)
2004 Aten (GRE)

Sandra Izbasa (ROU)
Cătălina Ponor (ROU)

Shawn Johnson (USA)
Nicoleta Daniela Şofronie (ROU)

Nastia Liukin (USA)
Patricia Moreno (ESP)

2000 Sydney (AUS)
1996 Atlanta (USA)

Elena Zamolodchikova (RUS)
Lilia Podkopayeva (UKR)

Svetlana Khorkina (RUS)
Simona Amânar (ROU)

Simona Amânar (ROU)
Dominique Dawes (USA)

1992 Barcelona (ESP)

Lavinia Miloşovici (ROU)

Henrietta Ónodi (HUN)

Tatiana Gutsu (EUN)
Christina Bontas (ROU)
Shannon Miller (USA)

---

Bom

Fristående
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Medaljtabell (OS 1952-20087)
Individuellt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13=
13=
13=
13=

7
8

Sovjet och Oberoende Staters Samvälde (URS/EUN)
Rumänien (ROU)
Tjeckoslovakien (TCH)
USA (USA)
Ungern (HUN)
Kina (CHN)
Ryssland (RUS)
Östtyskland (GDR)
Ukraina (UKR)
Frankrike (FRA)
Nordkorea (PRK)
Tyskland (EUA)8
Japan (JPN)
Sverige (SWE)
Spanien (ESP)
Bulgarien (BUL)

36
23
8
7
6
5
4
3
2
1
1

29
15
5
15
5
4
5
10
1

27
19
1
10
8
9
4
7
3
1

2

1
1
1
1
1

92
57
14
32
19
18
13
20
6
2
1
3
1
1
1
1

Vid OS 1956, 1960 och 1964 tävlade Öst- och Västtyskland med en gemensam trupp: Équipe unifiée d'Allemagne, EUA
D.v.s. trupptävlingarna som genomfördes på OS 1928-1948 är inte medräknade här
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Legendarer










Gymnastikens första riktiga superstjärna var Sovjetunionens Larisa Latynina; hon tävlade i tre OS (1952-1960) och vann 18 olympiska
medaljer, varav 9 guld, vilket inte bara gör henne till gymnastikens - utan alla idrotters - mesta OS-medaljör och OS-vinnare i historien!
Larisa, som dyker upp på de flesta större gymnastikevenemangen och med all säkerhet kommer att vara på plats i Beijing, tog alltså
medalj i alla (!) tävlingar som hon ställde upp i under sin OS-karriär.
Många påstår - med rätta - att Olga Korbut är den huvudsakliga anledningen till att gymnastik numer är en av de allra populäraste OSsporterna. Hon må inte vara en av de mest medaljprydda gymnasterna i historien, men när hon visade upp sig i München 1972 så
tillförde hon nånting nytt – ungdomlighet, spontanitet och oförfalskad glädje – till dåtidens gymnastik och TV-tittarna runt om i världen
blev omedelbart förälskade i ”Sparven från Minsk”. Olga vann sammanlagt 6 OS-medaljer (4 guld).
Nellie Kim hade med all säkerhet varit ett minst lika känt namn Nadia Comăneci - om det inte hade varit för det faktum att hon
tävlade mot just Nadia. För att vara en så dekorerad idrottare (5 OS-guld och lika många VM-guld) är hon förvånansvärt okänd. Hon
kom t.ex. 2:a i mångkampen i Montreal 1976 och vann 3 guld i samma OS och var den första gymnasten i historien som fick 10,0 i
fristående, men ändå är det Nadia man minns… Nellie, dotter till en sovjet-koreansk far och en mor av tatar-härkomst, gjorde sitt
Larisa Latynina
sista mästerskap i Moskva 1980 men har sedan dess varit gymnastiken trogen, bland annat som landslagstränare i Sydkorea, Italien och
Vitryssland. Nellie är på plats i Beijing i egenskap av president i FIGs tekniska kommitté för kvinnlig AG, en post hon haft sedan 2004 då hon vann
omröstningen vid FIG-kongressen mot svenskan Agneta Göthberg. Visste du förresten att kanadensiska sångerskan Nelly Furtado (fullständigt namn Nelly Kim
Furtado) är döpt efter Nellie Kim?
Om man frågar ”allmänheten” om gymnastik så är mångas omedelbara reaktion Nadia Comăneci och underförstått hennes prestationer vid Montreal-OS 1976
då Nadia slog igenom och som 14-åring blev den första gymnasten någonsin som fick en ”perfect 10” på ett OS. Om det är nån som kan tävla med Olga
Korbut om titeln ”vilken enskild individ som betytt mest för gymnastiken” så är det Nadia!
USAs Mary-Lou Retton blev, efter en riktig rysarkamp med rumänskan Ecaterina Szabo historisk vid spelen i Los Angeles 1984 då hon som första ickeösteuropé vann damernas mångkampsguld. Hon blev utsedd till Årets Idrottskvinna av Sports Illustrated, Årets Amatöridrottare av AP och 1993, nästan ett
årtionde senare, blev hon framröstad som USAs populäraste idrottare i en Associated Press-undersökning. Få, om ens någon, har bidragit mer till gymnastikens
populäritet i USA.
 De senare årens största fixstjärna inom den kvinnliga gymnastiken är förmodligen ryskan Svetlana Khorkina. Khorkina, som med sina 1,65
var ovanligt lång för att vara världsgymnast, vann hela 27 OS- och VM-medaljer mellan 1994 och 2004 men fick aldrig sitt efterlängtade OSguld i mångkamp. Barren var Khorkinas paradredskap, där blev det 2 OS- och 5 VM-titlar! Känd som en äkta diva var det inte många som
blev förvånade när hon, i svallvågorna efter alla domarskandaler inom manlig AG vid OS i Aten 2004, i ryska medier påstod att Carly
Patersons OS-vinst var ”riggad”. I november 1997 hade hon också skapat rubriker då hon vek ut sig i ryska Playboy, något som hon har
vägrat be om ursäkt för. Efter sin aktiva karriär har hon prövat på olika karriärer, bland annat som skådespelare och programledare i TV,
och har även gett sig in i politiken – sedan 2007 sitter hon i ryska parlamentet (Duman) där hon är vice-ordförande i utskottet för
ungdom. Hon har också hunnit med att bli mamma; i juli 2005 födde hon sonen Svyoatoslav. Därtill är hon sedan 2004 vice-ordförande i
det ryska gymnastikförbundet. I maj i år gavs hennes självbiografi ut: ”Volter i högklackat”.
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Svenskor i OS-historien
1948

Sverige kom på 4:e plats i lagtävlingen för damer (damerna tävlade inte individuellt förrän 1952). På programmet stod sju grenar: 1) fristående
övningar i grupp utan redskap, 2) fristående övningar i grupp med lösa redskap (svenskarna använde hopprep medan andra använde klubbor, bollar,
stavar och olikfärgade näsdukar), 3) ringövningar, 4) obligatorisk balansgång, 5) valfri balansgång, 6) obligatoriska hopp samt 7) valfria hopp. Laget
bestod av: Karin Lindberg, Kerstin Bohman, Ingrid Sandahl, Göta Pettersson, Gunnel Johansson, Märta Andersson, Ingrid Andersson och Stina Haage.

1952

Sverige blev 4:a i lagtävlingen och vann Gruppgymnastik med handredskap. Individuella resultat:
Karin Lindberg (Lindén), Kalix (f. 1929)
Gun Röring (Lindh), Umeå (1930-2006)
Evy Berggren (Westerberg), Skellefteå (f. 1934)
Göta Pettersson (Frisk), Stockholm (1926-1993)
Ann-Sofi Pettersson (Colling) (Saltin), Stockholm (f. 1932)
Ingrid Sandahl (Sundell), Stockholm (f. 1924)
Hjördis Nordin (Hallquist), Lund (f. 1932)
Vanja Blomberg (Webjörn), Göteborg (f. 1929)

1956

17
23
36
37
44
57
65
83

Bom
29
22
41
49
85
66
63
102

Barr
25
48
63
55
76
80
89
97

Hopp

Frst

7
35
26
31
14
52
65
96

16
20
37
37
17
58
47
31

Sverige blev 8:a i lagtävlingen och kom 2:a i Gruppgymnastik med handredskap. Individuella resultat:
Ann-Sofi Colling (Pettersson) (Saltin) , Stockholm (f. 1932)
Eva Rönström (Ericsson), Stockholm (f. 1932)
Doris Hedberg (Asplund), Skellefteå (f. 1936)
Karin Lindberg (Lindén), Kalix (f. 1929)
Evy Berggren (Westerberg), Skellefteå (f. 1934)
Maud Karlén, Stockholm (f. 1932)

1960

Mångkamp

Mångkamp

Bom

Barr

Hopp

Frst

31
37
46
48
49
53

41
50
56
46
52
50

50
38
49
54
46
62

27
10
23
38
32

22
18
8
39
45
25

29
61
62
64
66
68

40
48
54
45
52
28

51
78
86
85
86
90

15
29
13
31
25
82

42
73
68
82
77
40

Sverige blev 11:a i lagtävlingen; individuella resultat:
Ewa Rydell (Orrensjö), Göteborg (f. 1942)
Gerola Lindahl (Sturzenbecker), Stockholm (f. 1943)
Lena Adler, Göteborg (f. 1941)
Monica Elfvin, Göteborg (f. 1938)
Solveig Egman (Andersson), Arvika (f. 1942)
Ulla Lindström (Carlsson), Huskvarna (f. 1943)
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1964

Sverige blev 8:a i lagtävlingen; individuella resultat:
Marie Lundquist (Björk), Västerås (f. 1947)
Solveig Egman (Andersson), Arvika (f. 1942)
Ewa Rydell (Orrensjö), Göteborg (f. 1942)
Ulla Lindström (Carlsson), Huskvarna (f. 1943)
Ann-Marie Lambert (Rosengren),, Bromma (f. 1942)
Gerola Lindahl (Sturzenbecker), Stockholm (f. 1943)

39
40
42
50
52
53

49
41
41
48
55
58

40
45
51
59
41
31

35
23
34
44
56
54

39
47
37
43
60
65

1968

Marie Lundquist (Björk), Västerås (f. 1947)
Rose-Marie Holm, Landskrona (f. 1953)
Solveig Andersson (Egman), Arvika (f. 1942)

48
50
59

57
62
76

55
43
47

49
46
42

56
68
70

1972

Marie Lundquist-Björk, Västerås (f. 1947)

69

85

66

61

85

1980

Lena Adomat, Västerås1964)

30

59

50

50

60

1984

Lena Adomat, Västerås (f. 1964)

35

48

61

65

43

2004

Veronica Wagner, Stockholm (f. 1987)

55

44

74

75

77

2008

Inga svenska deltagare. Veronica Wagner kvalade in som 84:e gymnast (av 98) till Beijing-OS efter sin 46:e-plats vid VM i Stuttgart 2007; i slutet av juni 2008

2012

Jonna Adlerteg, Eskilstuna (f. 1995)







beslutade dock Sveriges Olympiska Kommitté att inte låta Veronica delta i OS med motiveringen att hon inte klarat de resultatkriterier som SOK satt upp.

Totalt 27 svenska kvinnor har deltagit i OS
Yngsta deltagare: Rose-Marie Holm (15 år och 68 dagar), 1968
Äldsta deltagare: Kerstin Bohman (33 år och 260 dagar), 1948
Flest medaljer: Ann-Sofi Pettersson-Colling (3 medaljer)
Flest antal OS: Karin Lindberg, Marie Lundquist-Björk och Solveig Egman-Andersson (3)
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TRAMPOLIN
Trampolin har beskrivits som en extrem sport som kräver mod, styrka, smidighet, elegans och en fulländad kroppskontroll. Det är den yngsta OSdisciplinen inom gymnastiken och den olympiska debuten skedde i Sydney 2000 då Ryssland tog hem båda titlarna och Alexander Moskalenko och
Irina Karavaeva kröntes som de första trampolinmästarna i den olympiska historien. Sedan dess har Asien tagit över dominansen, framför allt på
herrsidan där Kina och Japan tar hem de flesta medaljerna på den internationella scenen; men Kina är närmast överlägsna bland damerna också.

Medaljer
Två guldmedaljer står på spel:
- individuell trampolin herrar
- individuell trampolin damer

Tävlingstider (svensk tid9)
Fredag 3 augusti
Lördag 4 augusti

15.00-16.15
16.35-17.00
15.00-16.15
16.35-17.00

Trampolin damer:
Trampolin herrar:

- kvalificeringsomgång
- final
- kvalificeringsomgång
- final

Arena

North Greenwich Arena (tidigare ”O2 Arena”) ligger på halvön Greenwich i floden Thames. Arenan har en publikkapacitet på ca 20.000 och där avgörs även den

artistiska gymnastiken och vissa basketmatcher. NGA är en välbekant arena för gymnastiken, här gick 2009 års VM i Artistisk Gymnastik liksom Test-Event för AG
och trampolin i januari 2012. Förträningen genomförs i David Beckham Academy som är beläget bara några hundra meter från NGA.

Bedömning




9

Bedömningssystemet i trampolin har varit snarlikt i över 40 år. Över tid har vissa förändringar gjorts, främst då gällande balansen mellan utförandepoäng och
svårighetsgrad. Dock kvarstår grundprincipen -som nu också ”kopierats” av den artistiska gymnastiken- att utförandet (E-poängen) och svårighetsgraden (Dpoängen) bedöms helt separat och att D-poängen är öppen (d.v.s. inget ”tak” finns)
Förra året, 2011, infördes dock en stor förändring i Code of Points i-och-med införandet av Time of Flight. Time of Flight är ett 100% objektivt kriterium där
gymnastens tid i luften mäts med hjälp av en apparat (i London används en maskin med infraröda strålar); tiden börjar räknas i seriens första övning och slutar
Tidsskillnaden mellan Sverige och London är 1 timme, när klockan är 12.00 i Sverige är den 11.00 i London, o.s.v.
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efter seriens sista övning, men den tid som gymnasten befinner sig i duken räknas inte (detta för att gymnastens vikt inte ska få någon avgörande betydelse på
tiden/poängen). Tiden, som ju är ett mått på högt gymnasten hoppar, mäts i sekunder som omvandlas till poäng. D.v.s. om tiden blir 16,065 så blir även Time of
Flight-poängen (T) 16,065. En seriepoäng utgörs alltså av D-poängen plus E-poängen plus T-poängen minus eventuella speciella avdrag, s.k. penalties.
D-poäng (svårighetsgrad)
 Två domare beräknar svårighetsgraden utifrån ett semi-matematiskt system där grundreglerna är att varje ¼ volt ger 0,1 poäng och varje ½ skruv ger 0,1
poäng; dessutom får man 0,1 poäng extra för varje hel voltrotation (360º). En hel volt med hel skruv ger alltså 0,7 i svårighetsgrad, (0,4+0,1 för volt och 0,2 för
skruv). Pikerade och sträckta övningar ger generellt sett högre svårighetsgrad än grupperade.
E-poäng (stilpoäng)
 Fem domare bedömer utförandet och gör avdrag för bristande stil, kontroll, teknik och höjdhållning. Varje övning har ett utgångsvärde på 1,0 poäng som
stildomarna sedan gör avdrag från i tiondelspoäng för alla ”fel” de ser (max 0,5 poängs avdrag per övning). En helt perfekt serie med tio övningar ger alltså 10,0
i stilpoäng. Stildomarna gör även avdrag för misstag efter seriens avslutande (t.ex. obalans, att sätta ned händerna i duken, vidröra skydden som täcker ramen,
etc).
Exempel på avdrag för bristande stil, kontroll, teknik och höjdhållning:
- armarnas position
- benens position
- kroppshållning
- höjdsänkning
- utsträck ur övningarna
- vandring (att inte “hålla sig på mitten”)



0,0 - 0,1
0,0 - 0,2
0,0 - 0,3
0,0 - 0,2
0,0 - 0,3
0,0 - 0,2

poängs avdrag
poängs avdrag
poängs avdrag
poängs avdrag
poängs avdrag
poängs avdrag

Den högsta och den lägsta av de fem stildomarnas poäng stryks, de tre kvarvarande poängen adderas och summan utgör seriens stilpoäng.

Penalties
 Vissa avdrag, s.k. penalties, görs inte av E-domarna utan dras från totalpoängen, t.ex.:
- att inte ha sitt lands emblem på tävlingsdräkten (0,1 p.)
- att missbruka rätten till uppvärmning, d.v.s. värma upp för länge på tävlingsredskapen (0,3 p.)
DOMARNA
 Domarna arbetar i tre grupper, D-, E- och T-jurys:
- D-juryn består av 2 domare
- E-juryn består av 7 domare, 5 ”vanliga” E-domare och 2 referensdomare
- T-juryn utgörs av en domare som sköter Time of Flight-apparaten
 12 domare är plats för att döma trampolintävlingarna i London; en av dem är svenska Jenny Söderlund, en f.d. svensk mästarinna och VM-deltagare som dömer
sitt första OS.
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Referensdomare
Referensdomarsystemet* infördes av FIG så sent som 2010. Systemet introducerades med avsikten att uppnå större sportslig rättvisa. Genom skapandet av en
kontrolljury som jobbar oberoende av den vanliga domarjuryn hoppas FIG kunna korrigera alla oavsiktliga misstag eller medvetna allvarliga misstag av domare.
Referensdomarsystemet går i korthet ut på att den ordinarie E-juryns poäng jämförs med R-domarnas poäng. Om skillnaden (”deltat”) mellan respektive jury’s
poäng är för stor (enligt förutbestämda toleranser) blir den slutgiltiga E-poängen istället genomsnittet av dessa två jurys. Exempel på när E-poängen justeras med
hjälp av R-juryn pga att deltat överstiger den tillåtna toleransen:

Undantag: Om skillnaden mellan de två R-domarna överstiger vissa förutbestämda toleranser så tar man inte hänsyn till R-poängen över huvud taget, utan då
räknas E-poängen ut på "traditionellt“ vis, dvs den högsta och lägsta av de 5 ordinarie E-domarnas poäng stryks och de tre kvarvarande E-poängen adderas för att
få fram den slutliga E-poängen.


SERIEPOÄNG

* Referensdomarna utses av FIGs Presidential Commission, de måste ha minimum kategori 2-licens (näst högsta kategorin), får inte ha blivit föremål för nån form av bestraffning under den
innevarande eller förra olympiska cykeln, och nomineras baserat på sina resultat på domarkursen, erfarenhet och för att de anses vara vara ärliga, neutrala och ha hög integritet. R-domarnas
domarsiffror publiceras endast efter tävlingarnas avslutande (dvs efter att OS-gymnastikens tävlingar är avslutade) och syns alltså varken på skärmarna i hallen, i TV-grafiken eller i medias CIS
(Commentator Information System). För mer detaljerad info om Referensdomarsystemet, klicka här.
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Tävlingsformat & regler






Trampolintävlingar består av tre serier, och varje serie består av tio övningar. Serierna ska
karaktäriseras av höga, rytmiska och kontrollerade övningar som ska utföras efter varandra utan
mellanhopp
Samma övning (lika mycket volt- och skruvrotation utförd i en viss position) får bara utföras en
gång i försöksomgångens två serier. Om en gymnast upprepar en övning resulterar det i att
svårighetsgraden för den upprepade övningen inte räknas.
Serien betraktas som avbruten (och får ej återupptas) i bl.a. följande fall:
- om gymnasten inte utför förstaserien enligt gällande krav (alla övningar ska ha minst 270° voltrotation)
- om gymnasten inte landar med båda fötterna samtidigt i duken eller inte utnyttjar dukens elasticitet
- om gymnasten vidrör någonting annat än duken med någon del av kroppen eller vidrörs av en passare








Gymnasten ska påbörja den första övningen i serien inom en minut efter huvuddomarens
signal, annars görs avdrag
Serien ska avslutas på ett kontrollerat sätt, i upprätt ställning och med båda fötterna på
trampolinduken och gymnasten ska stå upprätt i ca tre sekunder, annars görs avdrag för
bristande stabilitet
Kvalificeringsomgång:
- gymnasterna utför två serier: i den första är det utförandet som är absolut viktigast (bara i
två av övningarna, utvalda av gymnasten själv, räknas svårighetsgraden); i den andra serien
räknas svårighetsgraden för alla tio övningar
- lottningen av startordningen genomfördes i FIGs högkvarter i Lausanne (SUI) i den 24
februari i år
Finalomgång
- de åtta bäst placerade från kvalificeringsomgången går vidare till final
- en serie ska utföras i finalen, och reglerna är desamma som för den andra serien i
kvalificeringsomgången; samma övning får inte utföras mer än en gång i finalserien
- gymnasterna börjar om ”från noll”, d.v.s. de poäng de uppnådde i kvalet tillgodoräknas inte i finalen
- finalisterna tävlar i ”omvänd startordning”, d.v.s. gymnasten med lägst poäng i kvalet börjar först, o.s.v.
- vinnare är den gymnast som erhåller högst seriepoäng i finalen
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Tie breaking rules:
- i trampolin gäller sedan 2000 att inga delade placeringar får förekomma, därför finns s.k. Tie breaking rules
- reglerna för att särskilja gymnaster som får samma poäng är ganska komplicerade, men huvudregeln är att den gymnast som har högst E-poäng får den högre
placeringen(de detaljerade Tie Breaking-reglerna finns här)
Uppvärmning:
- Inför varje tävling har alla gymnaster rätt till uppvärmning, ca 30 sekunder, på tävlingsredskapen i direkt anslutning till tävlingen (dock kan den uppvärmningen
uteslutas om likvärdiga redskap finns i en lokal i direkt anslutning till tävlingshallen)
Minimiålder:
För att få delta i OS i trampolin måste gymnasten fylla minst 18 år under 2012 (vid VM gäller minimiålder 17 år)
Protester:
Protester, eller inquiries som de kallas i FIGs regelverk, får endast förekomma beträffande D-poängen och bara protester mot den egna gymnastens D-poäng
får lämnas in. En protest måste framföras muntligen omgående efter att D-poängen har visats upp och måste åtföljas av en skriftlig protest inom 4 minuter.
Första protesten som ett NOC lämnar in ”kostar” $300, andra $500 och tredje $1000 etc; om protesten godkänns återbetalas pengarna, om den avslås
tillfaller pengarna FIG Foundation.

Kvalificeringen till OS







Antal gymnaster: 16 herrar och 16 damer
Max 2 deltagare per nation för platserna 1-8 och max 1 per nation för platserna 9-16
VM i Birmingham (GBR) i november 2011 och Test-Event i London (GBR) i januari 2012 var de enda möjligheterna att kvalificera sig till årets OS; detta var
första gången i modern tid som kvalet utgjordes av två tävlingar, vilket har införts efter påtryckningar från IOK.
Kvalsystem:
- Platserna 1-8 tillfaller de nationer (max 2 per nation) som slutade på platserna 1-8 i finalen på VM 2011
- Platserna 9-13 tillfaller de nationer (max. 1 per nation) vars gymnaster placerade sig på plats 1-5 vid Test Event, förutsatt att de inte kommer från länder
som redan är representerade bland platserna 1- 8
- Platserna 14-16 fördelas av FIG och IOK i samråd, baserat på bl.a. värdlandets deltagande, de olika kontinenternas deltagande och oförutsedda
omständigheter; om FIG-EC inte nominerar några särskilda nationer för dessa platser så fördelas de enligt samma kriterier som för platserna 9-13
- ”Specialplatser” - minst 4 av kontinenterna måste vara representerade i trampolintävlingarna i OS
- värdlandet är också garanterad en plats (herr- eller dam-)
- en plats (i herr- eller damtävlingen) kan tilldelas av IOKs Tripartite Commission till ett land med väldigt liten delegation eller som
inte har några andra deltagare alls i OS, under förutsättning att gymnasten deltog i VM 2011 och/eller Test Event 2012
De detaljerade kvalreglerna till OS för trampolin finns här.
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Deltagare
Herrar
Blake Gaudry
Jason Burnett
Peter Jensen
Grégoire Pennes
Henrik Stehlik
Flavio Cannone
Diogo Ganchinho
Yuri Nikitin
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN

AUS
CAN
DEN
FRA
GER
ITA
POR
UKR
BLR
CHN
CHN
JPN
JPN
RUS
RUS
USA

VM -11

OS -08

16
12
15
9
20
22
14
5

--2
10
12
16
14
11
5

911129
861216
800305
840107
801229
811105
870912
780715

OS -04
----16
---

13
---

Damer
Karen Cockburn
Roseannagh MacLennan
Zita Frydrychova
Katherine Driscoll
Luba Golovina
Anna Dogonadze
Andrea Lenders
Ana Rente
Ekaterina Khilko
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN

CAN
CAN
CZE
GBR
GEO
GER
NED
POR
UZB
BLR
CHN
CHN
JPN
RUS
UKR
USA

801002
880828
911203
860313
900420
730215
801229
880427
820325

VM -11

OS -08

OS -04

4
2
12
8
18
6
22
17
20

7
----6
8
--16

--------8
--11

Statistik




Sammanlagt 18 nationer deltar i årets OS (13 på herr- och 14 på damsidan); i Beijing 2008 deltog 17 nationer
18 av deltagarna (56%) kommer från Europa, 8 (25%) från Asien, 5 (16%) från Amerika, 1 (3%) från Oceanien och inga från Afrika
Kina är det enda land som har kvalificerat maximala 4 gymnaster; Ryssland, Japan och Canada har 3 startande gymnaster

Regerande olympiska- och världsmästare
OS i Beijing 2008




Herrar
Damer

Lu Chunlong, CHN
He Wenna, CHN

VM i Birmingham 2011

41.000 p.
37.800 p.

Lu Chunlong, CHN
He Wenna, CHN

62.145 p.
56.275 p.

Resultat: VM 2011 & OS 2008
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Vi ser fram emot…


…2003 års världsmästarinna Karen Cockburns fjärde OS-start! 32-åriga Karen, från Toronto i Kanada, har tagit medalj i de tre senaste OS:en
(d.v.s. alla OS i trampolin!) och siktar på en pallplats även i London; lyckas hon blir hon historisk som den enda kanadensaren som vunnit
medalj på fyra OS i rad. Förutsättningarna finns definitivt där, på VM i fjol blev hon 4:a och vid världscuptävlingen i spanska Albacete bara en
dryg månad före London-OS slutade hon tvåa! Karen, som är gift med Mathieu Turgeon, bronsmedaljör i trampolin i Sydney -00, fick äran att
bära den kanadensiska flaggan vid avslutningsceremonin i Beijing-OS och nu är hon en av favoriterna att bli flaggbärare vid invigningen i London.



…kampen mellan de kinesiska trampolingymnasterna. Kina är skyhöga favoriter i såväl herr- som damtävlingen i London. Två herrar och två
damer ska utses, och det blir en grannlaga uppgift för kinesiska olympiska kommitté att göra uttagningen. Vilka de än tar ut kommer det handla
om flerfaldiga världsmästare och/eller World Cup-vinnare: Lu Chunlong (OS-guld 2008, VM-guld 2011), Dong Dong (VM-guld 2009 & 2010),
Tu Xiao, Ye Shuai (VM-guld 2007, VM-silver 2010), Huang Shanshan (OS-brons 2004, VM-guld 2009), He Wenna (OS-guld 2008, VM-guld
2011), Li Dan (VM-guld 2010)…



…att se om USA äntligen ska lyckas i OS-sammanhang i trampolin. Landet där sporten en gång uppstod och som dominerade sporten totalt
fram till i början av 1970-talet har visserligen haft trampolingymnaster i alla OS sedan Sydney -00, men hittills har det inte blivit några medaljer
eller ens finalplatser. Nu, inför London, är dock förutsättningarna för amerikanska framgångar större än nånsin. De mest troliga amerikanska
representanterna (uttagningen till OS görs först vecka 26) är Steven Gluckstein från New Jersey och Savannah Vinsant från Lafayette. Båda
tränas av f.d. sovjetiska trampolinstjärnor, Steve av ryska Tatiana Kovaleva (världsmästarinna 1996) och Savannah av mångfaldiga världsmästaren
och dubble OS-deltagaren Dmitri Poliarouch från Vitryssland.

Karen Cockburn



…att se om någon kan utmana de normalt sett överlägsna kineserna i årets OS. På herrsidan tror vi att båda japanerna kan utgöra ett hot, liksom ryssen Dmitri
Ushakov och Canadas Jason Burnett. Bland damerna hittar vi utmanarna i Canada (Karen Cockburn och Rosie MacLennan) och Vitryssland (Tatiana Petrenia).



…Jason Burnett från Kanada! Många ansåg att Jason blev ”bestulen” på ett OS-guld i Beijing 2008 när han slutade tvåa men kanske kan han ta revansch nu i London!?
25-åringen från Toronto har aldrig lyckats fullt ut i VM-sammanhang men är en akrobatisk talang utöver det vanliga; han har en närvarokontroll i luften som
förmodligen är oöverträffad och han har gjort svårare övningar och serier än någon annan trampolingymnast i historien. Trampolinsportens första riktigt stora
superstjärna i dessa Youtube- och Facebook-tider siktar garanterat på OS-guld!



…hemmahoppet Katherine Driscoll (gift Short); ”Kat” är Storbritanniens enda deltagare i trampolin och ska försöka bära upp värdnationens höga förväntningar på
sina axlar. Men genom 26-årigingen från Durham i norra England har britterna – som har en tradition av stora framgångar i trampolin genom årtiondena- sin kanske
bästa möjlighet hittills att ta hem en OS-medalj i trampolin, Katherine har lett FIGs världsranking flera gånger och tagit massor av World Cup-medaljer de senaste
åren! Go Kat!



…tyskan Anna Dogonadze! Anna, 39 år gammal och mer rutinerad än de flesta idrottare i London-OS satsar fortfarande stenhårt på sin sport. Redan 1989 tog hon
EM-guld i lag och sedan dess har hon vunnit VM (2001), OS (2004) och oräkneliga andra internationella medaljer. Genom sin karriär har hon representerat
Sovjetunionen, Oberoende Staters Samvälde, Georgien och slutligen nu Tyskland. Anna flyttade till Tyskland i mitten av 1990-talet och bor numer i Bad Kreuznach
tillsammans med sin dotter. Ska det bli ytterligare en mästerskapspallplats för super-Anna?



…dansken Peter Jensen; i trampolin finns en av få nordiska gymnaster i detta OS i form av Peter som deltar i sitt tredje OS. 32-åringen, som tagit flera medaljer i
världscuptävlingar och varit i ett flertal EM- och VM-finaler, är revanschsugen efter att precis ha missat finalen i Beijing för fyra år sedan.
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Kuriosa


Den moderna trampolinen uppfanns av den amerikanske gymnasten, simhopparen och akrobaten George
Nissen. Nissen, som gick bort 2010 i en ålder av 96 år, närde redan tidigt en dröm att ”hans” sport en
dag skulle bli olympisk. I Sydney 2000 fick han uppleva att drömmen gick i uppfyllelse; på bilden till höger
ser vi då 86-årige George hoppa inför olympiska trampolingymnaster och –tränare! Lagom till OS i
London har hans dotter Dagmar gett ut boken ”My Father’s Dream of an Olympic Trampoline”.



Fyra gymnaster, alla kvinnor, har deltagit i alla tre OS-tävlingar i trampolin: Irina Karavaeva (RUS), Anna
Dogonadze, Ekaterina Khilko (UZB) och Karen Cockburn (CAN). De tre sistnämnda kommer dessutom
att vara med en fjärde gång! 6 gymnaster gör sitt tredje OS i London: Peter Jensen (DEN), Yuri Nikitin
(UKR), Flavio Cannone (ITA), Henrik Stehlik (GER), Shanshan Huang (CHN) och Tatiana Petrenia (BLR).



Kanadensiske Dave Ross är den klart mest framgångsrika trampolintränaren i den olympiska historien.
Hans gymnaster har tagit medalj vid alla tre OS: Mathieu Turgeon (brons 2000), Karen Cockburn (brons
2000 och silver 2004 & 2008) och Jason Burnett (silver 2008)! I London har Dave ytterligare tre
”chanser” då Cockburn och Burnett samt Rosie MacLennan (VM-tvåa 2011) finns med i startfältet.
Förutom att driva sitt träningscenter ”Skyriders” i Richmond Hill strax utanför Toronto och vara tränare har Ross företaget Rebound Products som tillverkar
och säljer sportredskap, f.f.a. trampoliner och såväl tävlingstrampoliner som specialbyggda trampoliner som bl.a. säljs till Cirque du Soleil.



I den olympiska trampolinhistorien har hittills ingen gymnast lyckats försvara sitt OS-guld. Faktum är att guldmedaljörerna i såväl dam- som herrklassen har
kommit från olika länder i alla tre OS. En gymnast har tre OS-medaljer (Karen Cockburn, CAN), en har två OS-medaljer (Alexander Moskalenko, RUS),
resterande 16 OS-medaljörer har bara en medalj vardera.

Tidigare medaljörer
Herrar
2008 Beijing (CHN)
2004 Aten (GRE)
2000 Sydney (AUS)

Lu Chunlong (CHN)
Yuri Nikitin (UKR)
Alexander Moskalenko (RUS)

Jason Burnett (CAN)
Alexander Moskalenko (RUS)
Ji Wallace (AUS)

Dong Dong (CHN)
Henrik Stehlik (GER)
Mathieu Turgeon (CAN)

He Wenna (CHN)
Anna Dogonadze (GER)
Irina Karavaeva (RUS)

Karen Cockburn (CAN)
Karen Cockburn (CAN)
Oxana Tsiguleva (UKR)

Ekaterina Khilko (UZB)
Huang Shanshan (CHN)
Karen Cockburn (CAN)

Damer
2008 Beijing (CHN)
2004 Aten (GRE)
2000 Sydney (AUS)
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Medaljtabell (OS 2000-2008)
Herrar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ryssland (RUS)
Kina (CHN)
Ukraina (UKR)
Canada (CAN)
Australien (AUS)
Tyskland (GER)

1
1
1
-

1
1
1
-

1
1
1

2
2
1
2
1
1

Kina (CHN)
Ryssland (RUS)
Tyskland (GER)
Canada (CAN)
Ukraina (UKR)
Uzbekistan (UZB)

1
1
1
-

2
1
-

1
1
1

2
1
1
3
1
1

2
2
1
1
-

1
1
3
1
-

2
1
2
1

3
4
2
2
5
1
1

Damer
1.
2=
2=
4.
5.
6.

Herrar och Damer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ryssland (RUS)
Kina (CHN)
Ukraina (UKR)
Tyskland (GER)
Canada (CAN)
Australien (AUS)
Uzbekistan (UZB)

Anna Dogonadze (GER), olympisk mästarinna i Aten 2004

Svenskar i OS-historien




Inga svenskar har deltagit i OS i trampolin. Närmast hittills har Martin von Stedingk (Åkersberga, f. 1972) kommit. Vid VM i Sun City (RSA) 1999 slutade Martin
på 16:e plats och trodde sig därmed ha säkrat den 12:e och sista platsen till Sydney-OS. FIGs exekutivkommitté resonerade dock annorlunda och valde att ge
den sista platsen, i form av ett wild card, till algeriern Ali Bourai (som blev 48:a på VM).
Vid kvalet till årets OS, VM i Birmingham (GBR) i november 2011, var Jonas Nordfors (Upplands Väsby GK, f. 1992) och Oscar Smith (TK Levo, f. 1991)
Sveriges enda deltagare; Jonas slutade på 48:e och Oscar på 94:e plats.
sid 54 av 67

Gymnastikförbundet/ua – 2012.06

Gymnastik-OS 2012 - så funkar det!
RYTMISK GYMNASTIK
Vid OS i Los Angeles 1984 utsågs Rytmisk Gymnastik till världens vackraste idrott av den församlade sportpressen. Rytmisk Gymnastik är en kvinnlig
sportgren, där gymnasten utför sina övningar med handredskap till musik. Varje rörelse ska motsvara musikens karaktär och följa dess rytm. De
estetiska rörelserna, inlevelsen i musiken och sättet att presentera kombinationen gör Rytmisk Gymnastik till en gren som genom sina oändliga
variationsmöjligheter fascinerar såväl utövare som publik

Medaljer
Två guldmedaljer står på spel:
- individuell mångkamp
- mångkamp för trupp

Tävlingstider (svensk tid10)
Torsdag 9 augusti

13.00-16.50

Fredag 10 augusti

13.00-16.50

Lördag 11 augusti
Söndag 12 augusti

14.30-16.45
14.30-15.45

Individuell RG: kvalificeringsomgång, rotation 1 & 2
samt RG trupp: kvalificeringsomgång, rotation 1
Individuell RG: kvalificeringsomgång, rotation 3 & 4
samt RG trupp: kvalificeringsomgång, rotation 2
Individuell RG: final
RG trupp: final

Arena

Wembley Arena ligger i det nordvästra London i anslutning till Wembley Stadium och där avgörs även badminton.

Grundläggande RG-kunskap




10

I Rytmisk Gymnastik tävlar man både individuellt i fyra program och i trupp i två program med fem gymnaster i varje trupp
Det finns fem olika handredskap med egna tekniska bestämmelser: rep, tunnband, boll, käglor och band
Vartannat år faller ett handredskap bort och man tävlar på fyra = mångkamp. I år är det rep som inte ingår i den individuella mångkampen för seniorerna
Akrobatiska inslag, såsom volter och handvolter, är förbjudna i RG

Tidsskillnaden mellan Sverige och London är 1 timme, när klockan är 12.00 i Sverige är den 11.00 i London, o.s.v.
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Programmet utförs till musik och under alla program ska handredskapet vara i kontinuerlig rörelse samt i harmoni med det gymnastiska och musikaliska
utförandet. Handredskapet ska hanteras så att det befinner sig i gymnastens händer, på hennes kropp, på golvet eller i luften
Programmen ska vara mellan 75 och 90 sekunder långa. För varje sekund som programmet över- eller underskrider de uppsatta tidsramarna görs 0,05 poängs
avdrag
Gymnasten måste ha kontakt med sitt handredskap innan programmet påbörjas och hon måste
avsluta programmet antingen hållande redskapet eller ha kontakt med redskapet med någon del av
kroppen.

Tävlingsformat & regler











Individuell RG:
- i OS tävlar man bara i mångkamp där gymnastens alla fyra redskapspoäng slås ihop; till skillnad mot
VM där även grenfinaler i respektive handredskap genomförs
- i kvalificeringsomgången (även kallad Tävling I) är de 24 gymnasterna indelade i 2 startgrupper
- i illustrationen till höger framgår hur tävlingen går till: exempelvis startar gymnasten från Spanien
som tvåa med boll i rotation 1 och tävlar sedan med tunnband i rotation 2; dag 2 har hon start
nummer 14 i band och 13 i käglor.
Lottningen av startordningen genomfördes i FIGs högkvarter i Lausanne (SUI) i den 24 februari i år
Till mångkampsfinalen (Tävling II) går de 10 bästa gymnasterna från Tävling 1
Där börjar gymnasterna om ”från noll”, d.v.s. de poäng de uppnådde i Tävling I tillgodoräknas inte i
finalen
Vinnare är den gymnast som erhåller högst sammanlagd poäng (alla redskapspoäng hopslagna)
Trupp-RG:
- I kvalificeringsomgången genomför alla 12 trupper två program: ett där alla gymnasterna har
likadana handredskap och ett med olika (3+2)
Till finalen går de 8 bästa trupperna från kvalificeringen där de återigen genomför två program
I finalen börjar trupperna om från noll, och vinnare är den trupp som erhåller högst
sammanlagd poäng i finalen
Tie breaking rules:
- i OS-gymnastiken gäller sedan 2000 att inga delade placeringar får förekomma, därför finns s.k. Tie

breaking rules

- reglerna för att särskilja gymnaster som får samma poäng är ganska komplicerade, men
huvudregeln är att den gymnast som har högst E-poäng får den högre placeringen (de detaljerade
Tie Breaking-reglerna finns här)
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Minimiålder:
För att få delta i OS i RG måste gymnasten fylla minst 16 år under 2012
Protester:
Protester, eller inquiries som de kallas i FIGs regelverk, får endast förekomma beträffande D-poängen och bara protester mot den egna gymnastens/egna
truppens D-poäng får lämnas in. En protest måste framföras muntligen omgående efter att D-poängen har visats upp och måste åtföljas av en skriftlig protest
inom 4 minuter. Första protesten som ett förbund lämnar in ”kostar” $300, andra $500, tredje $1.000, etc; om protesten godkänns återbetalas pengarna, om
den avslås tillfaller pengarna FIG Foundation.

Bedömning








18 domare dömer RG-tävlingar på OS-nivå, uppdelade enligt följande.
- 6 utförandedomare (E): bedömer programmens utförande (tekniska brister); 4 ordinarie Edomare och 2 referensdomare (se nedan)
- 6 artistiska domare (A): bedömer komposition, följsamheten till musiken och programmets
koreografi; 4 ordinarie A-domare och 2 referensdomare
- 4 svårighetsdomare (D): bedömer programmets tekniska värde (svårighetsgrad)
Maxpoäng:
- varje del av programmet belönas med max 10 poäng
- maxpoängen för ett program är alltså 30 poäng
Poängframräkning
- E-poäng: den högsta och lägsta av E-domarnas poäng stryks och snittet av de två kvarvarande
E-domarnas poäng utgör E-poängen (undantag: se referensdomare nedan)
- A-poäng: den högsta och lägsta av A-domarnas poäng stryks och snittet av de två kvarvarande
A-domarnas poäng utgör A-poängen (undantag: se referensdomare nedan)
- D-poäng: 2 domare dömer D1, dvs ”kroppssvårigheter” och 2 domare dömer D2 vilket är
”redskapssvårigheter”; D-poängen utgörs av snittet av D1 och D2

Vanliga avdrag:

- för små misstag görs 0,1 poängs avdrag, för medelstora misstag 0,2 poäng och för stora misstag är avdraget 0,3 poäng eller mer.
- om en gymnast tappar sitt redskap får hon 0,3 poängs avdrag om hon kan få tag på det utan att ta någon steg, 0,5 poäng avdrag om gymnasten behöver ta 1-3
steg och 0,7 poäng om 4 steg eller fler
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Referensdomare
Referensdomarsystemet* infördes av FIG så sent som 2010. Systemet introducerades med avsikten att uppnå större sportslig rättvisa. Genom skapandet av en
kontrolljury som jobbar oberoende av den vanliga domarjuryn hoppas FIG kunna korrigera alla oavsiktliga misstag eller medvetna allvarliga misstag av domare.
Referensdomarsystemet går i korthet ut på att den ordinarie E-juryns poäng jämförs med ER-domarnas poäng och att den ordinarie A-juryns poäng jämförs med
AR-domarnas poäng. Om skillnaden (”deltat”) mellan respektive jury’s poäng är för stor (enligt förutbestämda toleranser) blir den slutgiltiga E-/A-poängen istället
genomsnittet av dessa två jurys. Exempel på när A-poängen justeras med hjälp av R-juryn pga att deltat överstiger den tillåtna toleransen:

Undantag: Om skillnaden mellan de två R-domarna överstiger vissa förutbestämda toleranser så tar man inte hänsyn till R-poängen över huvud taget, utan då
räknas E- resp. A-poängen ut på "traditionellt“ vis, dvs den högsta och lägsta av de 4 ordinarie E-/A-domarnas poäng stryks och snittet av de två kvarvarande
poängen utgör E-/A-poängen.


Framräkning av poängen för ett program:

* Referensdomarna utses av FIGs Presidential Commission, de måste ha minimum kategori 2-licens (näst högsta kategorin), får inte ha blivit föremål för nån form av bestraffning under den
innevarande eller förra olympiska cykeln, och nomineras baserat på sina resultat på domarkursen, erfarenhet och för att de anses vara vara ärliga, neutrala och ha hög integritet. R-domarnas
domarsiffror publiceras endast efter tävlingarnas avslutande (dvs efter att OS-gymnastikens tävlingar är avslutade) och syns alltså inte varken på skärmarna i hallen, i TV-grafiken eller i medias
CIS (Commentator Information System). För mer detaljerad info om Referensdomarsystemet, klicka här.
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Kvalificeringen till OS


VM i Motpellier (FRA) i september 2011 och Test-Event i London (GBR) i januari 2012 var de enda möjligheterna att kvalificera sig till årets OS; detta var
första gången i modern tid som kvalet utgjordes av två tävlingar, vilket har införts efter påtryckningar från IOK.

Individuell RG



Antal gymnaster: 24 damer
Kvalsystem:
- Platserna 1-15 tillfaller de nationer (max 2 per nation) som slutade på platserna 1-15 i Tävling II på VM 2011
- Platserna 16-21 tillfaller de gymnaster (max 1 per nation) enligt rankingen i Tävling I på Test Event i januari 2012
- Specialplatser - de olika kontinenterna är garanterade ett antal platser i OS: minst en för vardera Afrika, Europa, Amerika Asien och Oceanien
- värdlandet är också garanterad en plats i OS
- en plats kan tilldelas av IOKs Tripartite Commission till ett land med väldigt liten delegation eller som inte har några andra deltagare alls i
OS, under förutsättning att gymnasten deltog i VM 2011 och/eller Test Event 2012

Trupp-RG



Antal trupper: 12
Kvalsystem:
- Platserna 1-6 tillfaller de trupper som slutade på platserna 1-6 i på VM 2011
- Platserna 7-10 tillfaller de trupper enligt rankingen på Test Event i januari 2012
- Specialplatser - minst tre kontinenter måste vara representerade OSs trupptävling
- värdlandet är också garanterad en trupp i OS
- en plats kan tilldelas av IOKs Tripartite Commission till ett land med väldigt
liten delegation eller som inte har några andra deltagare alls i OS, under
förutsättning att gymnasten deltog i VM 2011 och/eller Test Event 2012



De detaljerade kvalreglerna för RG till OS finns här.
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Deltagare
Individuell RG

NN
NN
NN
NN
NN
NN
Ganna Rizatdinova

NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
Anna Alyabyeva
Carolina Rodriguez
Chrystalleni Trikomiti
Jana Berezko-Marggrander
Francesca Jones
Julie Zetlin
Yasmine Mohamed Rostom
Janine Murray

RUS
RUS
AZE
BLR
BLR
UKR
UKR
BUL
POL
UZB
ISR
KOR
FRA
CHN
ITA
AUT
KAZ
ESP
CYP
GER
GBR
USA
EGY
AUS

RG Trupp
Italien
Ryssland
Bulgarien
Vitryssland
Japan
Tyskland
Spanien
Ukraina
Israel
Grekland
Storbritannien
Canada

16.07.1993

VM 2011

VM 2010

VM 2009

OS 2008

1

1

1

4

2

3

3

1

3

5

7

5

4

2

2

3

5

6

8

10

6

8

13

---

12

15

6

11

7

13

10

8

10

4

5

6

11

18

16

9

---

29

---

---

17

14

15

----

13.11.1993
24.05.1986
30.11.1993
17.10.1995
09.11.1990
30.06.1990
25.07.1993
10.03.1990
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Statistik


Gymnaster från 24 nationer deltar i årets OS; 80% av deltagarna kommer från Europa, 11% från Asien, 7% från Amerika, 1% från Oceanien och 1% från Afrika

Regerande olympiska- och världsmästarinnor
OS i Beijing 2008




Individuellt
Trupp

Evgeniya Kanaeva, RUS
Ryssland

VM i Montpellier 2011

75,500 p.
35,500 p.

Evgeniya Kanaeva, RUS
Italien

116,650 p.
55,150 p.

Mer om RG…











Rytmisk gymnastik förekom på OS-programmet 1952 i form av trupptävling. Efter spelen i Melbourne försvann grenen men gjorde come-back i Los Angeles
1984 men då bara som individuell gren. 1996 kom trupptävlingen tillbaka.
I Sverige kallades disciplinen initialt Gymnastique Moderne, men 1986 ändrades namnet till Rytmisk Sportgymnastik och 1998 togs ordet sport bort och
namnet ändrades igen, nu till Rytmisk Gymnastik.
På internationell nivå är Rytmisk Gymnastik en angelägenhet endast för kvinnor, men i några få länder – mestadels i Asien och framförallt i Japan – finns det
varianter av RG som utövas av män (som kan sägas vara en mix av traditionell RG och kampsport). 2003 arrangerades i Japan ett inoficiellt VM i manlig
Rytmisk Gymnastik med deltagare från Japan, Korea, Kanada, Malaysia och USA. Och vid FIGs kongress 2004 motionerade Japan om att införa manlig RG som
en officiell disciplin.
Vi ser fram emot att få se om regerande olympiska mästarinnan, ryskan Evgeniya Kanaeva (f.1990, se bild t.h.) kommer vara lika dominant som hon
varit de senaste åren. Trots att hon bara är 22 år gammal har hon redan vunnit häpnadsväckande 17 VM-guld (och bara ett enda silver…) och 13
EM-guld. På VM i franska Montpellier i september ifjol, som tjänade som kval till London-OS, vann hon alla sex guld och upprepade därmed sin
bedrift från VM i Mie (JPN) 2009!
Likaså ser vi fram emot kampen om OS-guldet i trupptävlingen. Förhandstipsen handlar främst om Ryssland och Italien. Ryssland vann fem raka-VM-guld 19992007 liksom OS i Beijing. Men å andra sidan har Italien vunnit de tre senaste världsmästerskapen…
Rysk RGs starka kvinna är Irina Viner (f. 1948), president i det ryska RG-förbundet, förbundskapten för det ryska landslaget och även personlig tränare till
otaliga OS- och VM-mästare i disciplinen, inklusive Kanaeva ovan. Viner är gift med ryske mångmiljardären Alisher Usmanov, en rysk oligark som enligt Forbes
är världens 28:e rikaste person och som bland annat är majoritetsägare i fotbollsklubben Arsenal FC.
Inför varje OS dyker det alltid upp ett antal stämningar där enskilda gymnaster eller företrädare för dem drar sitt ”case” till en civil domstol för att få rätt att
representera sitt land i spelen. Inför London 2012 har det drabbat gymnastiken flera länder, bland andra Belgien, Holland och Storbritannien och det mest
uppmärksammade fallet är förmodligen den brittiska RG-truppens rätt att delta. Historien är i korthet: brittiskorna, som inte har några avsevärda meriter att
falla tillbaka på, deltog i Test Event i januari 2012 men missade den av British Olympic Association uppsatta kvalpoängen på 45,223 med bara 0,273 poäng.
British Gymnastics, det brittiska gymnastikförbundet, protesterade inte utan accepterade utan att ens överväga truppens överklagan. Detta ledde till ramaskri
och, så småningom, att en civil överklagan gjordes. Den 5 mars i år offentliggjordes så att BOA hade accepterat British Gymnastics nominering av en RG-trupp.
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Ovanstående är förstås en solskenshistoria, men det finns ju alltid en baksida av alla mynt… Efter att BOA meddelat, efter Test Event i januari -12 att
Storbritannien inte skulle delta i sommarens OS i var Schweiz RG-trupp första reserv. I två månader levde de schweiziska tjejerna i tron att de skulle få äran
att tävla för sitt land i London, men så – i-och-med BG’s och BOA’s helomvändning – försvann deras dröm i nafs. Som ett resultat, efter den oerhörda
besvikelsen, har majoriteten av gymnasterna i den schweiziska truppen nu bestämt sig för att lägga ned sina karriärer…
Minns ni spekulationerna kring Rysslands president Vladimir Putin och TV-stjärnan, politikern och 2004 års Olympiska Mästarinna i RG Alina Kabaeva. Om inte
kan ni läs mer här.

Tidigare medaljörer
Individuellt
2008 Beijing (CHN)

Evgeniya Kaneva (RU)

Inna Zhukova (BLR)

Anna Bessonova (UKR)

2004 Aten (GRE)

Alina Kabaeva (RUS)

Irina Tchachina (RUS)

Anna Bessonova (UKR)

2000 Sydney (AUS)

Yulia Barsoukova (RUS)

Yulia Raskina (BLR)

Alina Kabaeva (RUS)

1996 Atlanta (USA)

Ekaterina Serebrianskaya (UKR)

Yanina Batirchina (RUS)

Elena Vitrichenko (UKR)

1992 Barcelona (ESP)
1988 Seoul (KOR)

Alexandra Timoshenko (EUN)
Maria Lobatch (URS)

Carolina Pascual (ESP)
Adriana Dounavska (BUL)

Oksana Skaldina (EUN)
Alexandra Timoshenko (URS)

1984 Los Angeles (USA)

Lori Fung (CAN)

Doina Stainculescu (ROU)

Regina Weber (FRG)

2008 Beijing (CHN)

Ryssland

Kina

Vitryssland

2004 Aten (GRE)

Ryssland

Italien

Bulgarien

2000 Sydney (AUS)

Ryssland

Vitryssland

Grekland

1996 Atlanta (USA)

Spanien

Bulgarien

Ryssland

Trupp
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Medaljtabell (OS 1984-2008)
Individuellt
1.
2.
3.
4.
5=
5=
5=
5=
9.

Ryssland (RUS)
Sovjet och Oberoende Staters Samvälde (URS/EUN)
Ukraina (UKR)
Canada (CAN)
Vitryssland (BLR)
Spanien (ESP)
Bulgarien (BUL)
Rumänien (ROU)
Västtyskland (FRG)

3
2
1
1
-

2
1
1
1
1
-

1
2
3
1
1

6
4
4
1
2
1
1
1
1

3
1
-

1
1
1
1
-

1
1
1
1

3
1
2
2
1
1
1

6
2
1
1
1
-

2
1
3
2
1
1
1
-

2
2
3
1
1
1
1

10
4
2
4
1
4
1
1
1
1
1
1

Trupp (1996-2008)
1.
2.
3.
4.
5=
5=
7.

Ryssland (RUS)
Spanien (ESP)
Bulgarien (BUL)
Vitryssland (BLR)
Kina (CHN)
Italien (ITA)
Grekland (GRE)

Individuellt & Trupp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8=
8=
8=
11=
11=

Ryssland (RUS)
Sovjet och Oberoende Staters Samvälde (URS/EUN)
Spanien (ESP)
Ukraina (UKR)
Canada (CAN)
Vitryssland (BLR)
Bulgarien (BUL)
Rumänien (ROU)
Kina (CHN)
Italien (ITA)
Västtyskland (FRG)
Grekland (GRE)
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Svenskor i OS-historien




Rytmisk gymnastik förekom på OS-programmet 1952 då de svenska damerna tog guld i trupprogrammet med bollar. I laget ingick Karin Lindberg, Gun Röring,
Evy Berggren, Göta Pettersson, Ann-Sofi Pettersson-Colling, Ingrid Sandahl, Hjördis Nordin och Vanja Blomberg
Sedan Rytmisk Gymnastik ”återuppstod” i det olympiska programmet har bara en svenska har deltagit i OS: Viktoria Bengtsson (f. 1966) från Halmstad.
Viktoria var med 1984 och placerade sig då på 19:e plats.
Vid kvalet till årets OS, VM i Montpellier (FRA) i september 2011, slutade Jennifer Pettersson (Örnsköldsviks GK, f. 1993) på 91:a plats, Anastassia Johansson
98:a (SOL-flickorna, f. 1995) och Mikaela Lindholm (Örnsköldsviks GK, f. 1993) på 104:e plats.

Anastassia Johansson
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ÖVRIG INFORMATION
Förkortningar
FIG
MAG
WAG
ART
RG
TRA
TC

-

Fédération Internationale de Gymnastique
Men’s Artistic Gymnastics
Women’s Artstic Gymnastics
Artistic Gymnastics
Rhythmic Gymnastics
Trampoline Gymnastics
Technical Committee

MAG
KvAG
AG
RG
TRA

-

Manlig Artistisk Gymnastik
Kvinnlig Artistisk Gymnastik
Artistisk Gymnastik
Rytmisk Gymnastik
Trampolin

GA
GR
GT

-

Artistisk Gymnastik (Gymnastics Artistic; används bara i OS-sammanhang)
Rytmisk Gymnastik (Gymnastics Rhythmic; används bara i OS-sammanhang)
Trampolin (Gymnastics Trampoline; används bara i OS-sammanhang)

C-I, C-II, etc
FX
BB
PH
PB
UB
VT
HB
SR (ibland RI)

-

Competition I, Competition II, etc
Fristående (floor exercise)
Bom (balance beam)
Bygelhäst (pommel horse)
Barr, herr (parallel bars)
Barr, dam (uneven bars)
Hopp (vault)
Räck (horizontal bar)
Ringar (rings)

IOK
IOC
NOC

-

Internationella Olympiska Kommittén
International Olympic Committee
Nationell Olympisk Kommitté (t.ex. SOK)
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Rörliga bilder (länkar)
Länkar till rörliga bilder på några av favoriterna i årets OS-gymnastik:
Manlig AG
Kohei Uchimura
Fabian Hambüchen, GER
Louis Smith, GBR

http://www.youtube.com/watch?v=uTX5ouJVJ84&list=PLFDB6F4F2F3CE76AD&index=12&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=y2tGQvrDi8o&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=mgzfEFoKg5I

Kvinnlig AG
Nastia Liukin, USA
Jordyn Wieber, USA
Beth Tweddle, GBR

http://www.youtube.com/watch?v=ZjXJyz9mJ6o
http://www.youtube.com/watch?v=FyyOpNgTSN8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=JLlfPJz-9pc

Bonusvideo ART

http://www.youtube.com/watch?v=w6VsXUNz_hQ&list=PLFDB6F4F2F3CE76AD&index=11&feature=plpp_video

Rytmisk Gymnastik
Evgenia Kanaeva, RUS
Alexandra Merkulova, RUS
Alina Maksymenko, UKR

http://www.youtube.com/watch?v=ShXH239gQXY&list=UUqB9xgf9RpD96ci4RuFEKzQ&index=2&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=t-7WVD3AwOQ&list=PL288DD8FE1B4DEC6F&index=12&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=SZRnj-u-v1E&feature=relmfu

Trupp (montage)

http://www.youtube.com/watch?v=TRC5oclpDNs&list=PL288DD8FE1B4DEC6F&index=2&feature=plpp_video

Bonusvideo RG

http://www.youtube.com/watch?v=5gjQEwbpKcc&list=PL288DD8FE1B4DEC6F&index=1&feature=plpp_video

Trampolin
Huang Shanshan, CHN
Karen Cockburn, CAN
Katherine Driscoll, GBR

http://www.youtube.com/watch?v=gu630eaStRs
http://www.youtube.com/watch?v=ICcZQT1Qt9I
http://www.youtube.com/watch?v=BMCECbg_wfQ&feature=relmfu

Dong Dong, CHN
Jason Burnett, CAN
Masaki Ito, JPN

http://www.youtube.com/watch?v=T6bNPuKV-wY
http://www.youtube.com/watch?v=6JUZhqxqAMc
http://www.youtube.com/watch?v=iK9lnFPHqsc

Bonusvideo TRA

http://www.youtube.com/watch?v=huUJ0GkM_yk&list=PL1281151165362F22&index=21&feature=plpp_video
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Tidigare grenar i OS-gymnastiken













11
12

Räck, lag (herrar)
Barr, lag (herrar)
Repklättring (herrar)
Triathlon11 (herrar)
Kombinerad 4-kamp (herrar)
Club swinging (herrar)
Trupptävling, svenskt system (herrar)
Trupptävling, fritt system (herrar)
Sidehorse vault (herrar)
Tumbling12 (herrar)
Indian clubs (herrar)
Gruppgymnastik med handredskap (damer)

- 1896
- 1896
- 1896, 1904, 1924, 1932
- 1904
- 1904
- 1904
- 1912, 1920
- 1912, 1920
- 1924
- 1932
- 1932
- 1952, 1956

Triathlon ingick som en del i gymnastikens mångkamp
Tumbling är den enda grenen av dessa som fortfarande finns kvar inom gymnastiken
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