Coardă, Cerc, Minge, Măciuci, Panglică
Toate obiectele folosite la competițiile approbate de FIG trebuie să aibe inscripțiile/eticheta/sigla in conformitate
cu regulamentele FIG. Eticheta/Sigla/Inscripția trebuie sa fie fixă.
La competițiile desfasurate sub egida FIG pot fi fololosite numai obiecte aprobate de FIG.
Construcție/Descrierea materialului, măsuratori.
Coarda
1.
2.
3.
4.

Material: Cânepa sau alt material similar
Lungime: Opțional in funcție de înalțimea gimnastei
Grosime: Uniformă sau întarita la mijloc
Forma: Ambele capete pot fi cu sau fară nod. Opțional, capetele pot fi înfașurate cu un material subțire
nealunecos pe o lungime corespunzatoare cu lătimea mâinii.
5. Culoare: Opțional. De preferința culori vii.
Cerc
1. Material: Lemn sau material sintetic.
2. Greutate:
2.1. 300 g. minimum
2.2. 260 g. minimum pentru Junioare
Greutatea specificată trebuie sa fie satisfacută cu cercul gol/curat ( fara a fi ornamentat).
3. Diametrul interior:
800 – 900 mm Senioare
700 – 900 mm Junioare. Poate fi ornamentat.
4. Culoare: Opțional. De preferința culori vii.
Minge
1.
2.
3.
4.

Material: Cauciuc sau plastic moale, antistatic
Greutate: 400 g. minimum
Diametru: 180 – 200 mm Senioare si Junioare
Culoare: Optional. De preferința culorii vii.

Măciuci
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Material: Lemn sau material sintetic.
Lungime: 400 – 500 mm Senioare si Junioare
Greutate: 150 g. min. Greutatea specificată trebuie satisfacută cu maciucile neornamentate.
Forma : In forma de sticlă
Diametrul capului : 30 mm max.
Culoare: Opțional. De preferința culorii vii. Pot fi ornamentate.
Capul măciucilor trebuie sa fie atasat de gătul măciuci fara ai permite rotația.

Panglica
1. Material: Satin sau similar
2. Lungime: Lungime totală 6 m (min) dintr-o singura bucată. Pentru junioare lungimea minima este de 5
m. Partea panglicii care se atașeaza de baghetă este dublata pe o lungime de 1 m.
3. Greutatea: 35 g. minimum, fară baghetă. (30 g. min. pentru Junioare)
4. Lătimea: 40 – 60 mm
5. Culoarea: Opțional. De preferința culorii vii.
Bagheta
1. Bagheta
1.1. Material: Lemn, bambus, fibră de sticla sau material sintetic.
1.2 Lungime: 500 – 600 mm
1.3. Diametru: maximum 10 mm la puctul cel mai gros al baghetei
1.5. Forma: cilindrica sau conică. Mânerul poate fi împachetat/bandajat cu material nealunecos pe o
lungime de maximum 100 mm.
1.6. Culoare: Opțional.
2. Atașament:
2.1. Material: ață subțire rezistenta, ață din nilon, atașament/inel din metal montat la capătul baghetei.

2.2. Lungime: 70 mm maximum

