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Версія Опис модифікацій 

1.0  Оригінальна версія  

3. Опис елементів вперед та назад, що зараховуються 

5. Тодеси можуть бути виконані лише раз 

Зміна цінності подвійного сальто 

7. Front rolling-pike from standing on the floor to pose” обмеження 

9. Описання падіння 

 

1.1 §5: речення «Група тодес може виконуватися лише один раз». 

Видаляється 
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1. ВСТУП 

 

Судді та технічні наглядачі. 

Судді поділяються на дві (2) групи: 

• Перша група складається з мінімум трьох (3) суддів, які оцінюють виконання 

акробатики, згідно таблиці збавок за помилки; 

• Друга група складається з мінімум чотирьох (4) суддів, які оцінюють 

танцювальну частину: основний крок, танцювальні фігури, хореографія та 

танцювальне виконання. 

Під час змагань є два технічних наглядача. Технічні наглядачі ВРРК повинні 

контролювати учасників змагань під час танцю та забезпечувати дотримання всіх 

Правил ВРРК та виконання оголошених акробатичних елементів. 

 

2. РІВНІ СКЛАДНОСТІ 
 

Кожен акробатичний елемент оцінюється відповідно до рівня складності, 

позначеного літерою, що відповідає значенню в балах. Ця класифікація є 

алфавітною, починаючи з літери A, закінчуючи літерою I. Кожна буква, 

застосовувана в порядку зростання за алфавітом, позначає зростання вартості на 

один бал. 

2.1. ТАБЛІЦЯ 1 
 

 
Перший /тур  надії / другий раунд / Чвертьфінал RED CARD 

Півфінал, фінал (акробатика) 

Складність A B C D E F G H I 

Вартість 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
2.2. ТАБЛІЦЯ 2 (вартість комбінацій) 
 

Складність A’ B’ C’ D’ E’ F’’ G’ H’ 

Вартість 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 

2.3. СТРУКТУРНІ ГРУПИ 

Групи 1, 2, 3 та 4 є обов’язковими під час виступу.  
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Існує 4 групи обов’язкових елементів (1-4). 

Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Група 5 Група 6 

Сальто вперед Сальто назад Тодес Обертання 
Акробатичні 
елементи в 
комбінації 

Інші 
акробатичні 

елементи 

2.4. Класифікація акробатики: 

− ПОЗИЦІЇ ТІЛА В АКРОБАТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ; 

− НАПРЯМОК ОБЕРТІВ ПРИ АКРОБАТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ; 

− ТОДЕСИ; 

− АКРОБАТИЧНІ ПРИЗЕМЛЕННЯ; 

− ПОЧАТОК АКРОБАТИЧНИХ ЕЛЛЕМЕНТІВ. 

ПОЧАТОК АКРОБАТИЧНОГО ЕЛЕМЕНТА  Бонус 

Фус 2 бали 

Бетаріні 2,5 бали 

Стоячи на руках 1,5 бали 

 

ПРИЗЕМЛЕННЯ Вартість позиції після 
першого елементу 

Вартість позиції після 
другого елементу 

Стандартне 0 0 

Між ногами партнера 0 0 

На талію спиною до партнера (позиція «Shalom») 1 0,5 

На талію спиною до партнера (позиція «Tessarini») 1 0,5 

В / на руки партнера ноги нарізно 1 0,5 

В / на руки партнера боком 1 0,5 

На плечі партнера 1 0,5 

Інше 0 0 

Бонус за кожен захід та приземлення буде зарахований лише один раз.  
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3. КРИТЕРІЇ СУДДІВСТВА ДЛЯ ОДИНАРНОГО САЛЬТО   

(група 1 , 2 , 6*) 

 

Для класифікації акробатичних елементів, як базових поперечних обертань, вперед 

або назад, в бік, з поздовжніми обертаннями або без них (піруети) в контакті, слід 

застосовувати наступні правила. 

Положення тіла для виконання одинарного сальто піднімає базову вартість на 1 

(один) бал в наступному випадку: в згрупуванні, зігнувшись, пряме. 

Кожне виконане одиночне сальто латерально* у постійному контакті додає 2 (два) 

бали  порівняно з тим самим виконаним сальто поперечно. 

Кожне виконане сальто боком отримує два (2) додаткових бали порівняно з тим 

самим виконаним сальто поперечно.  

Кожен  ½ піруета в межах одинарного сальто збільшує вартість акробатичного 

елементу на 1 (один) бал вище початкового значення виконаного одинарного 

сальто.  

Понад ½ піруета в межах одинарного сальто, незалежно від того, що виконувалося 

одинарне сальто у постійному контакті, кожне додаткове ½ піруета в межах 

одинарного сальто збільшує вартість акробатичного елементу на 2 (два) бали вище 

початкового значення, до максимуму 1/1 повороту в сальто з постійному контакті. 

Виконувати одинарне сальто з поворотом більше 1/1 не дозволяється. 

За винятком особливих випадків, початкова позиція отримає інший бал згідно з 

наступним: 

1. З рівня плеч: початкова вартість сальто з постійному контакті; 

2. З рівня талії: на 1 бал вище порівняно з початковою вартістю; 

3. З підлоги: на 2 бали вище порівняно з початковою вартістю. 

Приземлення: на талію обличчям до партнера, на талію спиною до партнера, на 

руки партнера (рівень плеч) та сидячи боком (рівень талії).        Ці види приземлення 

мають додаткові бали до балів за акробатику, лише один раз для кожного виду 

приземлення на тілі партнера. 
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ОБЕРЕЖНО! Ці приземлення на тіло партнера отримують бонус, лише якщо вони 

поєднанні  в комбінації із дозволенних елементів. 

Зворотне сальто у постійному контакті (оберт вперед) дає на 1 (один) бал більше 

від початкової вартості. 

Зворотне сальто, що починається з талії партнера – лише у цьому випадку його 

зарахує технічний наглядач. 

Одинарне сальто Авербах у постійному контакту має вартість ідентичну з 

початковою. Одинарне сальто Авербах повинно починатися лише сидячи на 

підлозі або без контакту з підлогою, між ногами партнера – лише в цьому випадку 

буде зараховано технічним наглядачем. Одинарне сальто Авербах повинно бути 

виконано що найменше над рівнем талії партнера. Якщо одинарне сальто Авербах 

виконано нижче рівня талії партнера, вартість акробатики буде 0. 

Дозволені лише допустимі елементи (див. Таблицю підрахунку балів). 

  Акробатичні елементи вперед та назад будуть зараховані лише тоді, якщо 
вони були виконані з відхиленням від середньої площини менше ніж на 30 °. 
(дивись малюнок) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Акробатичні елементи вперед та назад будуть зараховані лише тоді, якщо 
вони були виконані з вираженою повітряною фазою незважаючи на постійній хват.  

4. КРИТЕРІЇ СУДДІВСТВА ДЛЯ ПОДВІЙНОГО САЛЬТО ВПЕРЕД 

У ПОСТІЙНОМУ КОНТАКТІ (ГРУПА 1) 

 

Правила для подвійного сальто вперед с постійним хватом 
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Подвійне сальто вперед з постійним хватом дозволено. На початку 

акробатичного елементу положення тіла під час початкової фази - це 

положення тіла зігнувшись, починаючи від підлоги (передня щука) 

 

Each ½twist within double forward somersault increases one (1) value higher the initial 

value for the performed double somersault 

 

Beyond 1/2 twist within double somersault forward, whatever performed double 

somersault with constant grip, each additional 1/2 twist within double somersault forward 

increases by one (1) value higher the initial value, until a maximum of 1/1 twist within 

double somersault forward with constant grip. 

 
 
5 JUDGING CRITERIA FOR DIVE WITH CONSTANT GRIP (GROUP 3) 
 
Тодес є специфічним акробатичним елементом для акробатичного рок-н-
ролу. 
 
Тодес повинен виконуватися з постійним хватом. 
  

Приземлення з тодесу (приземлення на спину партнера, вихід між ногами) 
необхідно починати з позиції, коли ноги (стопи) та стегна дівчини вище її голови, 
хват хлопця перед рухомою фазою на спині дівчини. 
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X 
 
 
-------------------------------ВІРНО----------------------------------- 
 
(X: У будь-якому випадку, тодес не може бути виконаний в категорії Б-Клас 
з Staff, Bettarini, or from standing on the arms) 
 
 
Не повинно бути зупинки між цією фазою та кінцем акробатичного елементу. 
Тодес вважається закінченим, коли партнерка стоїть ногами на підлозі (за 
виключенням комбінацій). 
 
6 JUDGING CRITERIA FOR ROTATIONS (GROUP 4) 
 
Non-flying acrobatic elements with rotation around the body 
 
To evaluate these elements which are an integral part of acrobatic rock and roll, 
the following criteria must be applied. 
 
A non-flying acrobatic body’s move is evaluated when the dancer (female) completes 
at least three (3) rotations around the body of the dancer. 
 
Кожен рух має свою технічну специфіку. 
 
Початок та кінець руху необхідно виконувати без паузи. 
 
Six (6) types of non-flying acrobatic body’s moves are recognized in B Class: Dulaine, 
Shoulder ball, Tie and Lateral Tie (performed rotation around arm), Berliner and Belt 
 
Those moves can be combined as long as three (3) circles of the female dancer are 
maintained. 
 
This kind of combination doesn’t fulfil the requirement for acrobatic elements in 
combination of group 5, and it can be performed only once in the program (valid for all 
rounds). 
 
For all rounds, the couple may not submit more than two (2) acrobatic elements of 
group 4 during their acrobatic performance. 
 
An allowed combination with non-flying acrobatic element is recorded as a single 
acrobatic of group 4. 
 
Following those rules, each non-flying acrobatic element can be performed only 
once. 
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When the acrobatic combination is not complete, the value of that which is 
completely performed will be recorded (min. 3 circles). 
 
 
 
7 JUDGING CRITERIA FOR COMBINATION OF ACROBATIC 
ELEMENTS (GROUP 5) 
 
Комбінація акробатичних елементів – це коли спортсмен в контакті з тілом 
партнера під час приземлення або в контакті та продовжує акробатичний 
елемент з цієї точки. Комбінація в Б-Класі починається, коли немає паузи під 
час елементу (крім дозволених акробатик з позою). 
 
Комбінації оцінюються згідно з наступними критеріями: 
 
❖ Цінність першого акробатичного елементу (Дошка 1). 
❖ Цінність другого акробатичного елементу (Дошка 2) 

❖ Цінність третього акробатичного елементу (Дошка 2) 

❖ Кожна комбінація акробатичних елементів складається з максимум 3 
акробатичних елементів в кожній комбінації 

❖ В акробатичній програмі дозволено максимум 2 комбінації. 
❖ Ідентичні елементи в одній комбінації акробатичних елементів недозволені. 
В цьому випадку, судді не зарахують комбінацію та оцінять лише ті елементи, 
що не були повторені. 
 
❖ У будь-якому випадку, кожне приземлення повинно бути виконане лише раз, 
щоб отримати додатковий бал. У випадку повторення приземлення, початкова 
цінність виконаного акробатичного елементу зберігається до фінальної цінності 
акробатики. 
 

❖ Перша акробатика завжди отримує цінність з Дошки 1. Цей елемент 
повинен бути у переліку каталогу груп 1, 2, 3, 6. 
 

❖ B-1-3-P Front rolling-pike from standing on the floor to pose cannot be combined 
with acrobatic elements from group 3 (Dive) 

 

❖ First position acrobatic belongs to group 5 when it is in a combination. When 
those elements are combined, they do not receive their own individual group. 
❖ Кожна комбінація оцінюється в максимум 10 балів у перших раундах 
до ¼ фіналу.  
❖ Кожна комбінація оцінюється в максимум 12 балів у півфіналі та фіналі. 
8 CODE OF POINTS / RULES 
 

 Кількість  Кількість    
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акробатич
них 

специфічни
х Рівень 

складності 
 

Levels елементів/ 
обов’язкови
х 

 

максимальний 
 

 максималь
ний 

акробатичн
их 

 
   
 бал груп (АГ)   
     
Eliminatory
* 5 /50 - From A to G  
     
Quarter 
final* 5 /50 4 From A to G  
     
Semi final 6 /65 4 From A to I  
     

Final 6 /65 4 From A to I  
     

*АКРОБАТИКА – ОБМЕЖЕННЯ: 
 
- Починаючи з 1/4 фіналу, Обов’язкові групи (1, 2, 3 ,4) повинні бути виконані 
 
- Рівень складності обмежений рівнем G (10 балів) до 1/4 фіналу, включаючи 
комбінації акробатичних елементів 
 
- Починаючи з ½ фіналу та у фіналі обмеження рівня складності відсутнє.  
 
❖ Відлік тривалості програми починається, коли спортсмен та/або партнер 
починає рух та припиняється, коли пара презентує себе суддям та публіці. 
 

❖ A combination is counted as one acrobatic, regardless if it is combined of two (2) or 
three (3) elements. 

 

❖ Кожен акробатичний елемент може бути виконаний лише раз, 
дотримуючись правил для кожного типу акробатики Б-Класу. 
 

❖ Всі акробатичні елементи повинні бути заявлені через Програмне 
забезпечення для реєстрації WRRC завчасно, у тій послідовності, в якій вони 
будуть виконуватися. Якщо акробатичні елементи будуть виконані в іншій 
послідовності, технічний обзервер знизить бали за ті елементи до 0. 
 

УВАГА: Повторення погано виконаного акробатичного елемента 
автоматично призводить до зміни порядку всіх наступних оголошених 
елементів, зменшуючи їх цінність до 0 балів. 
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❖ The technical observer checks whether the announced acrobatics have been carried 
out during the performance and corrects the initial score in following cases: 

o  body position (tucked, piked, straight) 

 

o quantity of rotations (longitudinal axis, transversal axis) o 
body rotations (quantity of full turns) 

 

o  combinations (in all parts) 

 

IN ALL OTHER CASES, THE TECHNICAL OBSERVER REDUCES THE 
STARTING MARK TO VALUE OF 0 (ZERO) POINTS. 
 

❖ The total of difficulties (their score) provides a total of points of the acrobatic program 
of couple. 
 

❖ Anyway, the total of points cannot exceed the maximum allowed points for each 
round (50/65). Errors are deducted from this total of points (see board of technical and 
aesthetic errors). 
 

❖ Elements with “twist within” are allowed only two (2) times in acrobatic programs 
with five (5) elements. 

 

❖ Elements with “twist within are allowed only three (3) times in acrobatic programs 
with six (6) elements. 

 

❖ Each acrobatic element belongs to a group (named AG) with a unique structure: Mis 
pairs are obligated to present those structures in order to show their technical skill and 
also to maintain variety and originality of the presentation. 

 

❖ Not performing the obligatory AGs will be sanctioned by appropriate card 
(yellow/red) 

 

❖ The quality of the performance of the acrobatic elements must demonstrate mastery 
of the aesthetic values, technique and risk. 
 

❖ Акробатична фаза повинна бути виконана без паузи, елементи повинні бути 
з’єднані прямо (приземлення попереднього елементу має бути початком 
наступного), гармонійно та артистично, в той самий час виконання танцювальної 
техніки та артистична різноманітність повинні бути виконані бездоганно 
незалежно від складності виконаних акробатичних елементів. 
 
9 КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЕСТЕТИЧНИХ ПОМИЛОК 
 



 
 
 

____________________________________________________________________ 
ВГО «Федерація акробатичного рок-н-ролу», пров.Лужевського Руслана,14, Київ, 03039, Україна  

Кожен акробатичний елемент повинен бути представлений правильно з 
відповідною технікою та естетикою для кожного елементу, з повагою до безпеки 
та правил цього спорту. 
 
Наступні зниження балів будуть застосовані для кожного помітного естетичного 
або технічного відхилення від очікуваного ідеального виконання. Ці зниження 
балів повинні бути застосовані незалежно від складності акробатичних елементів. 

- 
Маленька  
помилка від -5% до -15% 

- 
Середня 
помилка від -25% до -35% 

- 
Велика 
помилка від -50% до -75% 

- Падіння -100% 
Падіння: Втрата балансу та остаточна втрата контролю над тілом під час 
приземлення, з контактом з підлогою нижньої частини тіла, колін, сідниць та 
інших частин верхньої частини тіла. Обзервер знизить загальний бал за акробатику 
на 30 балів за кожен випадок під час виконання програми.  
 
100% правильний акробатичний елемент повинен обов’язково відповідати 
наступним критеріям: 
1. Безпека 
2. Амблітуда 
3. Швидкість виконання під час акробатичної фази та під час non-flying acrobatic 
elements 
4. Якість технічного та естетичного виконання 
5. Плавність 
6. Контроль кожного партнера в парі 
7. Відмінні приземлення 
 Reductions  5%  10% 15%  25%  35%  50%  75%  100%  
                 
           > 3     
   Slight         steps or     
 Loss of balance or moving  imbalan  1 step 2 steps  3 steps   both     
   ce         partner     
            s     
                 
 To touch the floor with the           One  

2 hands 
  

 
hands after landing 

          
hand 

   
               
                

 To touch the floor with the       
mediu
m     Extreme  

fall  
feet’s before landing (dive) 

      
(touch) 

    
(contact) 

 
             
                 
 
Landing with bend knees 

          Extreme     
           

bending 
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Head or chest contact with 

   Slight   
Touch 

       
    

touch 
         

 
partner’s body during the 

     
with 

  
Contact 

    
    

with 
        

 
landing (except dive) 

     
chest 

       
    

chest 
         

                
                

 Lack of height or amplitude    minor   
mediu
m   extreme     

                

 
Interruption of exercise (dive) 

      
Withou
t   With    

fall        
grip 

  
grip 

   
              
                 
 Moment of opening for           

no 
    

 
forward or backward 

   
small 

  mediu
m 

      
        

opening 
    

 
somersault 

              
                
                
 Deviation from median plane       x        
                
 
Incomplete twists 

   Slight   up to        
    deviatio

n 
 

45° 
        

              
                
 Moment of rotation during  see     see        
 twist within  picture     picture        
                 
 Non distinct positions in                
 somersault (tucked, pike,    X   X        
 straight)                
               
    <  >         

 Somersault with legs apart    
Shoulde
rs   

Should
ers        

     width   width        
                 
 Lack of speed during tucked,                
 pike somersault or non-flying    X   X        
 acrobatics (rotations)                
                
 Adjust or correct hands or 
grip 

 
1 time 

 
2 times 

 > 2         
     

times 
       

               
                 
 Interruption in an acrobatic       

x 
       

 element longer than 1 bar              
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 Reductions  5%  10% 15% 25% 35% 50% 75% 100%  
             

 
Bend knees during 
pike or            

 
straight body positions 
and  Slight  

Mediu
m  Strong      

 non-flying acrobatics  
bendin
g  

bendi
ng  

bendin
g      

 (rotations)            
             

 
Head in extension 
during    

X 
       

 
acrobatic elements 

          
            
             
 Legs apart on landing  x  x        
             

 
Landing without both 
feet  

x 
 
x 

       
 
together at time 

         
            
             
 Lack of flexibility  X  X        
             

 
Lack of dynamics 
during  

x 
         

 
acrobatics 

          
            
             
 
Opening for forward somersault 
 
 
 
 
 
 
 
Вірно                       Вірно                 Маленьке               Середнє 
                              Без зниження балів    Без зниження балів    5% до 15%             25% 
до 35% 
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Opening for backward somersault 
 
 
 
 
 
 
 
Вірно                       Вірно                 Маленьке               Середнє 
Без зниження балів   Без зниження балів   5% до 15%            25% до 35% 
 
 
ALLOWED ANGLES OF SOMERSAULT from Median plane 
 
Акробатичні елементи вперед буде зараховано лише тоді, якщо вони були 
виконані з відхиленням від середньої площини менше ніж на 45°. 
Якщо елемент презентовано в ЧЕРВОНІЙ зоні, Обзервер знизить бал до 0! 
 
 
 
         Середня площина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLOWED ANGLES before Starting of ½ TWIST 
 
Acrobatic elements with ½ twist within will be recognized only if they are performed 
after the vertical. If twist starts in RED area, the Observer will reduce the value of the 
twist! 
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  Сальто вперед                                        Сальто назад 
                                          With1/2 twist within                              With1/2 twist within 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLOWED ANGLES before Starting of 1/1 TWIST 
 
1/1 twist will be recognized only if twist starts maximum with 15° before the vertical. If 
twist starts in RED area, the Observer will reduce the value of the twist! 
                                             Сальто назад                                        Сальто вперед 
                                          With1 twist within                                 With 1twist within 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Переклад: 

Віце-президент ВГО  «ФАРРУ»                                               МИХАЙЛО ПЕТРЕНКО 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


