Oppvisningsklassen - Veiledning for Officials

Generelt:
- Tilbakemeldingene er kun en veiledning til løperne og deres trenere.
- Det gjøres ikke opptak av løperne. Reviews er derfor ikke tilgjengelig.
- Dommeren og spesialisten har lov til å snakke sammen underveis slik at tilbakemeldingene
blir så korrekt som mulig.
- Tilbakemeldingene bør skrives med penn.
- Tilbakemeldingen fra dommer skal alltid legges over tilbakemeldingen til spesialisten før de
overleveres løperen.
Teknisk spesialist:
- Det skal kun gis tilbakemelding på det faktiske tekniske innholdet i programmet. Med dette
menes at det ikke skal gis tilbakemeldinger med oppfordringer til bytte av variasjoner i
piruetter, bytte av trinn i trinnsekvens, og liknende.
- Tilbakemeldingen skal gis etter reglement for Cubs.
- Eks: Det skal skrives StSq selv om løperen gjør en ChSq.
- Eks: Det skal skrives SSp2 selv om løperen gjør en SSp3.
- Man kan allikevel spesifisere hvilke variasjoner som er godkjent dersom
løperen gjør mer enn Level 2.
- Skriv kun e for feil skjær i satsen på F/Lz.
- Skriv kun << for manglende rotasjon.
- Skriv kun minus (-), base (0) eller pluss (+) i tilbakemelding på GOE.
- Dersom et element er tilnærmet umulig å identifisere kan det hoppes over i
tilbakemeldingen.

Dommer:
- Det skal alltid gis to positive tilbakemeldinger og én tilbakemelding med hva som kan
forbedres. Disse tilbakemeldingene kan være på skøyteferdighetene eller fremførelsen eller
en kombinasjon av disse to komponentene.
- Det er skal kun gis tilbakemelding på kvaliteten av det løperen faktisk gjør i programmet. Det
skal ikke gis tilbakemelding på selve koreografien, valget av posisjoner, bevegelser, trinn,
vendinger, og liknende.
- De generiske beskrivelsene kan brukes til inspirasjon for tilbakemeldingene.
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Generiske beskrivelser Fremførelse (Performance):
Dette var bra

Dette må forbedres

Du følger musikken godt

Du må høre mer på musikken

Du har bra innlevelse i programmet

Du må vise mer innlevelse i programmet

Du har fine kroppslinjer med god strekk i
armer og ben

Du må øve mer på å strekke i armer og ben så du får
bedre kroppslinjer

Du gjør bevegelsene i koreografien bra

Du må gjøre bevegelsene helt ut til fingerspissen

Du har fin holdning med rett rygg og
skuldre

Du må øve mer på holdningen, spesielt i ryggen og
skuldrene

Du har fin utstråling til publikum

Du må heve hodet når du går og se mot publikum

Generiske beskrivelser Skøyteferdigheter (Skating Skills):
Dette var bra

Dette må forbedres

Bra fart

Mer fart

Bra fart i legg over forover/bakover

Du må skyve mer når du legger over
forover/bakover

Du er flink til å gå forover/bakover

Du må øve mer på å gå forover/bakover

Du gynger fint i knærne dine når du går

Du må øve mer på å komme deg opp og ned i kne
når du går

Du er flink til å lene deg på
innerskjæret/utoverskjæret i buene dine

Du må øve mer på å stå på
innerskjæret/utoverskjæret i buene dine

Du skyver bra i trinnene dine

Du må skyve mer når du gjør trinnene dine

Du har fin rytme i tretallsvals

Du må øve mer på tretallsvals

Du har fin rytme i slyngetrinn

Du må øve mer på slyngetrinn

Du har fin rytme i mohawk

Du må øve mer på mohawk

Du har bra variasjon i trinn siden du gjør
mange ulike trinn og vendinger

Du må øve mer på flere ulike trinn og vendinger

Du er god til å gli mye på ett ben

Du må øve mer på å stå på ett ben

Du er god til å flytte vekten fra den ene
foten til den andre (tyngdeoverføring)

Du må øve mer på å flytte vekten fra den ene foten
til den andre (tyngdeoverføring)

Du er god til å gå i alle retninger, både mot
høyre og venstre

Du må øve mer på å gå mot venstre/høyre
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