
Forslag om ændring af mesterskabsbestemmelser fra OSLF 
  

09.00 - REGLER FOR ERHVERVELSE AF 

SYNKRODIPLOMER, -NÅLE OG -MÆRKER 

JERNNÅL 

  
Erhverves af den svømmer, som i konkurrence opnår mindst 45 point i de 4 
figurer afviklet efter FINA’s internationale bestemmelser, og med 
bedømmelse af 3 dommere, som i forvejen er godkendt af den stedlige 
regions synkroudvalg eller synkroleder. 
  
Jernnål kan erhverves ved alle konkurrencer. 
 
Nålekravet på 45 point nedsættes til 43 point 
  
BRONZENÅL 

  
Erhverves af den svømmer, som i konkurrence opnår mindst 50 point i de 4 
figurer afviklet efter FINA’s internationale bestemmelser, og med 
bedømmelse af 6 dommere, som i forvejen er godkendt af den stedlige 
regions synkroudvalg eller synkroleder. 
  
Bronzenål kan erhverves ved alle konkurrencer. 
Bronzenål kan ikke erhverves i begynderfigurerne 
  
SYNKROMÆRKET I SØLV 

  
Erhverves af den svømmer, som i konkurrence opnår mindst 55 points i de 4 
figurer afviklet efter FINA’s internationale bestemmelser, og med 
bedømmelse af 6 dommere, som i forvejen er godkendt af den stedlige 
regions synkroudvalg eller synkroleder. 
  
Sølvmærket kan erhverves i alle FINA’s figurgrupper med undtagelse af Age 
group 12 og yngre, appendix V. 
  
  
SYNKROMÆRKET I GULD 

  
Erhverves af den svømmer, som i konkurrence opnår mindst 65 points i de 4 
figurer afviklet efter FINA’s internationale bestemmelser, og med 



bedømmelse af 6 dommere, som i forvejen er godkendt af den stedlige 
regions synkroudvalg eller synkroleder. 
  
Guldmærket kan erhverves i såvel junior- som seniorfigurer. 
 Nålekravet til guldnålen nedsættes fra 65 point til 62 eller 63 point 
ELITEMÆRKET 

  
Erhverves af den svømmer, som ved åben konkurrence, DM, NM eller andet 
godkendt internationalt stævne opnår mindst 80 points i enten musikprogram 
(frit eller teknisk) eller i de 4 figurer afviklet efter FINA’s internationale 
bestemmelser, og med bedømmelse af 6 dommere, som i forvejen skal være 
godkendt (med diplom). 
  
Mærket kan endvidere erhverves: 
ved minimum 76 points ved 3 stævner, 
ved minimum 74 points ved 3 på hinanden følgende stævner, 
ved minimum 74 points ved 6 stævner uanset rækkefølgen. 
  
Et af de 4 krav skal opfyldes for at opnå elitemærket. 
 
ELITENÅLEKRAVET SÆNKES TILLIGE. 
 

  

 


