Allir á fimleikamótum eru fulltrúar fimleika og koma fram af virðingu, aga og háttsemi.
KLÆÐNAÐUR

KEPPENDUR

Í innmars félagsgalli, samlitir sokkar
í útmars keppnisbúningur (skv.
keppnisreglum)

ÞJÁLFARAR

Félagsgalli, (til vara félagsmerktur
stuttermabolur)

DÓMARAR

Samkvæmt reglum FIG/UEG

KYNNIR

Snyrtilegur (svart/hvítt)

MÓTSSTJÓRI

Snyrtilegur (svart/hvítt)

FÁNABERI

VERÐLAUNA
AFHENDING

Félagsgalli mótshaldara, hvítir sokkar,
snyrtileg hárgreiðsla

Snyrtilegur (svart/hvítt, félagsgalli)

EINKUNNA /
Snyrtilegir, félagsgalli mótshaldara
SPJALDBERAR hvítir sokkar
TÖLVU
INNSLÁTTUR
ÁHORFENDUR

LJÓSMYNDARAR

HEILDARSVIPUR
ÁSÝND

FRAMKOMA

Ganga í takt í innmars,
standa kyrr og hljóð í röð við setningu og
Ánægðir, glæsilegir, virðulegir keppendur,
mótsslit
íþróttinni til sóma
ganga á eftir fánabera
Þjálfarar eru fyrirmyndir keppenda;
bera virðingu fyrir keppendum, dómurum og Faglegir, íþróttinni til sóma
öllu starfsfólki mótsins.
Óþarfa spjall getur rýrt trúverðugleika
dómara

Faglegir,

Upplýsandi fyrir áhorfendur; stjórnar
hraða mótsins; er með handrit; hefur
Faglegur, virðulegur með ákveðinn léttleika
fræðslupunkta til að grípa til ef þarf; gott
vald á íslenskri tungu
Ákveðinn, þekkja tímasetningu mótsins vel,
getur sett sig inn í óvæntar uppákomur og
Faglegur, keyrir mótið áfram án hnökra
leyst þær farsællega; undirbýr
verðlaunaafhendingu
Gengur í takt, stendur kyrr, kann
fánakveðju, bera virðingu fyrir fánanum, fer
Glæsilegur og virðulegur; með reisn
fyrstur inn og fyrstur út
veldur fánanum,
Virðuleg athöfn sem gengur hratt
Virðing fyrir keppendum
Fyrirfram valdir einstaklingar sjá um
athöfnina
Sitja hljóðir

Áhugasamir fimleikaiðkendur

UMGENGNI
Allur fatnaður og fylgihlutir fara út úr sal eftir
áhaldaupphitun, aukahlutir skulu ekki trufla
augað
Færa áhöld á rétta staði
Töskur og yfirhafnir fyrir utan salinn
(ekki á stólbökum)
dómarabækur í svörtum möppum
Töskur og yfirhafnir eiga ekki heima á
háborði
Sér til þess að salurinn líti vel út,
starfsmenn sinni sínu
Gengur frá fána í fánaborg eða á fyrirfram
ákv. stað í öndvegi

Ekkert sælgæti, töskur eða yfirhafnir

Vinna hratt en nákvæmt, úrslit tilbúin strax í
móstlok

Snyrtilegur
Jákvæð hvatning
Rísa úr sætum við fánakveðju

Ganga vel um
Sitja í áhorfendasvæði og eru ekki inni á
keppnissvæði
Halda sig á áhorfendasvæði nema
með fyrirframgefnu leyfi mótsstjóra.

Innan Fimleikasambandsins starfa íþróttamenn sem bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum.
Fimleikamenn koma heiðarlega og drengilega fram við samfélagsmenn sína jafnt og keppinauta, dómara, áhorfendur og starfsmenn móta.

