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0 Alacsony, fej a gyűrű alatt. 0

Végtagok össze-vissza 
koordinálatlanul mozognak. Az 
elemek eséssel végződnek. A 

szaltók és a csavarok nem 
forognak ki rendesen. A 
mozdulatok esetlenek, 

lassúak, nem világosak.

0

A passzokat össze-vissza adják, 
a következő ember a labdát a 

trambulinon kapja vagy landolás 
után passzolja tovább.

0
A zsákolást elrontják vagy a labdát csak 

bedobják a gyűrűbe. 

1
Közepes, szép levegőben 

töltött idő.
1

Az elemek jól láthatóak és 
szépen kivezetettek.

1

A passzok rosszak és 
alacsonyak, a zsákolók túl közel 

vannak egymáshoz, a labda 
rövid ideig van a levegőben.

1

A zsákolás ügyetlen és esetlen. A labda 
lassan megy keresztül a gyűrűn. A zsákoló 

alig éri el a gyűrűt vagy belerepül a gyűrűbe. 
Az elem amit végzett messze van a 

tökéletestől.

2 Gyűrű fölött repül. 2
Az elemeket tökéletesen 

hajtják végre.
2

A passzok szépek és letisztultak. 
A passz magassága elfogadható, 
a labda közepesen hosszú ideig 

van a levegőben.

2

A zsákolás szép és letisztult, a zsákoló 
pozíciója a gyűrűhöz képest szép és 

tökéletes. A labda nagy sebességgel halad 
át a gyűrűn. Az elem, amit a zsákoló végzett 

tökéletesen egyértelmű.

3

A passzok tökéletesen 
letisztultak és magasak. A labda 

nagyon hosszú ideig van a 
levegőben.

3

A zsákolást tökéletesen hajtották végre. A 
zsákoló jelentős ideig van a levegőben. Az 

elemet úgy hajtották végre, ahogy az a 
nagykönyvben meg van írva.

ESZTÉTIKA



PONT ÁMULAT FAKTOR PONT A KÖZÖNSÉG REAKCIÓJA PONT A CSAPATOK REAKCIÓI

0
A kombináció unalmas, nem érzel 
semmi különöset amikor nézed.

0 A közönség nem reagál sehogy. 0
A csapat unott vagy feladta, nem 

reagál sehogy.

1
A kombinációban nincs semmi 

különös.
1

A közönség lassan és unottan 
tapsol.

1
A csapat mutat némi reakciót, de az 

bizonytalan és érdektelen.

2
A kombináció érdekes és izgalomba 

hoz.
2

A közönség hangos tapssal és 
üdvrivalgással válaszol.

2 A csapat jól és izgatottan reagál. 

3
A kombináció elképesztő és erős 

érzelmi választ vált ki benned.
3 Felrobban a közönség. 3 A csapat kirobban az energiától!

4

A kombináció egyenesen kirepít a 
világból és legszívesebben 

felugranál örömödben és hangosan 
éljeneznél!

VONZERŐ
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+2
Először szerepel egy kombinációban 

a show folyamán.
+1

Érdekes trambulin 
elhelyezkedés.

+1
A kombináció szerkezetét tekintve eltér 
minden azt megelőző kombinációtól a 

bemutató folyamán.
+3 Az elemet most látják először.

+1
Másodszor szerepel egy 

kombinációban a show folyamán.
+1 Érdekes zsákoló pozíció. +0

A kombináció szerkezete hasonló 
bármelyik azt megelőző kombinációéra 

a bemutató folyamán.
+2

Az elem nagyon új és ritkán 
végrehajtott.

+0
Harmadszor szerepel egy 

kombinációban a show folyamán.
+1 Érdekes nekifutás. -3

A kombináció gyakorlatilag megegyezik 
a bemutató egy korábbi 

kombinációjával.
+2 Az elem kombinációja ritkán látott.

-2
Negyedszer szerepel egy 

kombinációban a show folyamán.
+1

Érdekes akrobatika, ami az 
oldalakon történik.

+0 Az elem kombinációja szokványos.
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