Dommerassistenter og linjedommere.
Det skal sitte 1 dommerassistent i hvert apparat og to linjedommere i frittstående.

Dommerassistent:
• Tidtaking innturning.
• Ta tiden på øvelsens varighet
• Ta tiden på fallperioden (karenstiden)
• Kontrollere at gymnasten starter innen 30 sek etter at klarsignal er gitt
• Gi et lydsignal til gymnast og dommerpanel (i apparatet bom og frittstående for herrer)
• Informere om eventuelle trekk (overtid) til overdommer

Tidtaking på innturning:
Under konkurransen vil man gjennomføre innturning i alle apparater. Er f.eks 10 gymnaster i en
gruppe vil gruppen deles i 2. 5 gymnaster har da innturning og kjører konkurranse før neste 5
gymnastene har innturning og har sin konkurranse.

Hver gymnast får 30 sekunder i alle apparater, unntaket er herreskranke og dameskranke der hver
gymnast får 50 sekunder. I frittstående varmer alle opp samtidig, så er det 5 gymnaster= 2 min 30 sek
Tiden starter når gymnasten starter i apparatet.

Tidtaking ved fall i konkurranse
Ved fall i apparat har gymnasten 30 sekunder til å fortsette øvelsen, bruker de mellom 30-60 sek får
de fortsette, men blir trukket i poeng. Mer enn 60 sek regnes øvelsen som avsluttet. I bom har
gymnasten 10 sekunder til å fortsette øvelsen uten å bli trukket i poeng. Falltid starter når gymnasten
er på bena etter fallet.

Tidtaking på øvelser i konkurranse
For Turn Kvinner er det tidtaking på bomøvelsen og for Turn Menn er det tidtaking på frittstående
øvelsen. Øvelsene skal ikke overskride 1 min og 30 sekunder, et signal skal gis ved 1 min og 20
sekunder og ved 1 min 30 sekunder.

Linjedommere:
Linjedommere i frittstående sitter i hver sin diagonal og har ansvaret for 2 linjer hver. Linjedommer
må holde seg ajour på startlisten og hvilken gymnast som kjører til enhver tid.
Om gymnastene er utenfor ytterkant av den hvite markerte linjen skal linjedommer rekke hånden i
været for å vise at han/hun har sett at gymnasten var utenfor den hvite linjen i tillegg skal dette
noteres på lapp og leveres overdommer (D1) etter endt øvelse.
0,1 – tråkker utenfor med et ben eller arm
0,3 – tråkker utenfor med begge ben eller armer
0,3 – lander utenfor feltet, eller annen kroppsdel enn fot/hånd går utenfor.

