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HIT ZERO – STUNT LEAGUE 
GJELDENDE PR. 01.05.22 

Forbundet og dommerkomiteen ønsker en god og riktig utvikling for klubbene, ved å skape en kultur 
og tradisjon for at alle lag og klubber øker fokus på å levere sikre og rene rutiner til konkurranser, 
hvor nivået samtidig passer til laget og det level som laget stiller i (dvs. være level appropriate).  
Som formål ved en konkurransedeltagelse skal det handle om å levere en sikker, ren og trygg rutine, 
som samtidig passer til lagets nivå (level appropriate). 

Konseptet HIT ZERO er per 2022 implementert som en del av Stunt League og dens kategorier, og 
vil ikke per 01.05.22 gjelde i øvrige kategorier. (Selv om fokus til lagene alltid skal være på sikre, 
trygge og level baserte rutiner.) 

 

HVORDAN OPPNÅR ET DELTAGENDE LAG EN HIT ZERO-RUTINE? 

En HIT ZERO-rutine oppnås ved at et lag utfører en sikker og ren rutine.  
En sikker og ren rutine oppnås ikke hvis det forkommer brudd på sikkerhetsregler (safety violations) 
eller at det inngår usikkerheter (bobbles) eller fall (falls/drops) i rutinen, det vil si ved: 

ATHLETE FALL 

Drops to the performance surface during tumbling and/or jump skills. 

Includes the following: 

• Hand, hands or head down in tumbling or jump skills. 
• Knee or knees down in tumbling or jump skills. 

BUILDING BOBBLE 

Shaky skills performed by the top person during a stunt, pyramid and/or toss. 

Includes the following: 

• Top person(s) performs shaky stunt(s) - including but not limited to wobbly 
arm(s)/leg(s)/core, balancing in skills. 
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• Top person(s) performs shaky pyramid(s) - including but not limited to wobbly 
arm(s)/leg(s)/core, balancing in skills, bracer(s) and/or middle layer(s) not supporting top 
person(s) properly. 

• Top person(s) performs shaky toss(es) - including but not limited to a top person not fully 
committed to the skill/regrets hitting the skill after the toss is initiated. 

BUILDING FALL 

Drops to a cradle and/or load in position from a stunt, pyramid and/or toss by the top person and/or 
the bases/spotters 

Includes the following: 

• Top person(s) drops to the performance surface. 
• Base(s) and/or spotter(s) drops to the performance surface during a building skill. 
• Top person(s) lands on base(s) and/or spotter(s) who drops to the performance surface. 

SAFETY VIOLATION 

Any skill(s) performed which is not according to the rules. 

Includes the following: 

• Skill(s) performed out of level. 
• Skill(s) performed out of general safety guidelines. 
• Skill(s) performed out of possible country specific rule, such as uniform rules etc. 

 

HVORDAN BLIR EN HIT ZERO-RUTINE BEDØMT? 

Lagets rutine blir bedømt ut fra samme praksis som tidligere, dvs. ut fra ECUs (European 
Cheerleading Union) score sheets og av dommere utpekt av NAIFs dommerkomité. 

Ved hver konkurranse som innehar konseptet, vil dommerkomiteen avgjøre om bedømmelsen av et 
lag ut fra HIT ZERO skal ivaretas av dommerpanelet (scoring judges) eller av sikkerhetsdommeren 
(safety judge). 

SCORING JUDGES 

HIT ZERO-konseptet skal anses som et supplement til dommernes votering, hvor dommernes 
hovedfokus fortsatt skal være på skriftlig tilbakemelding, poenggivning og dermed den endelige 
rangering av lagene. 

Etter at lagets rutine er avsluttet, foretar dommerne en ultrakort votering av om laget har utført en 
HIT ZERO-rutine eller ikke. Den eller de gitte dommerne vurderer utelukkende om rutinen har hatt 
usikkerheter (bobbles) eller fall (falls). Vurderingen av regelbrudd (safety violations) skal alltid 
ivaretas av safety judge. 
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For å forhindre at tidsplanen forskyves mer enn høyst nødvendig, gjennomgår dommerpanelet ikke 
videomateriale fra lagets rutine ved tvil om usikkerheter (bobbles) eller fall (falls). Har minimum én 
dommer (scoring judge) notert en usikkerhet (bobble) eller et fall (fall) anses laget for å ikke ha 
utført en HIT ZERO-rutine. 

Dommernes avgjørelse om et lag har utført en HIT ZERO-rutine eller ikke, er endelig. Avgjørelsen er 
ikke aktuell for diskusjon med trenere eller lignende. Dommernes endelige avgjørelse skal 
utelukkende ses i relasjon til usikkerheter (bobbles) og/eller fall (falls). 

SAFETY JUDGES 

HIT ZERO-konseptet skal anses som et supplement til scoring judges votering, hvor hovedfokus for 
safety judge fortsatt skal være å sikre at lagene overholder alle gjeldende regler. 

Vurderingen av regelbrudd ivaretas alltid av den utpekte safety judge(s) for den aktuelle 
konkurransen, hvor det ved tvil vil bli anvendt videomateriale fra lagets rutine (så lenge rutinen er 
filmet). Så lenge safety judge ikke har notert regelbrudd i forbindelse med den faktiske 
presentasjonen foran dommerne, men hvor det er notert tvil som gjelder usikkerheter (bobbles) 
og/eller fall (falls), gjennomgår safety judge videomateriale for avklaring. 

Avgjørelsen fra safety judge om et lag har utført en HIT ZERO-rutine eller ikke, er endelig og ikke til 
diskusjon med trenere eller lignende. Merk at trenere alltid vil bli kontaktet i forbindelse med mulige 
eller faktiske regelbrudd ved NAIFs konkurranser, hvor regelbrudd vil bli avklart. 

 

HVORDAN BLIR EN HIT ZERO-RUTINE ANERKJENT? 

Når et lag oppnår en HIT ZERO-rutine anerkjennes dette ved at det på lagets score sheet påføres et 
HIT ZERO-merke. I tillegg vil det føres på resultatlisten som offentliggjøres at laget har oppnådd en 
HIT ZERO-rutine enten via en logo eller av annen beskrivende karakter. 

 

AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 

I og med at implementeringen av HIT ZERO-konseptet er relativt nytt i Cheer-Norge, vil 
dommerkomiteen og NAIF foreta en løpende evaluering av konseptet for å vurdere om konseptet 
skal endres og/eller føres videre i en annen form. 

 

 

Dokumentet er utarbeidet basert på det danske forbudet (DAFF) sine føringer for konseptet 
og skrevet om av Martine Fosse Linderman, leder av NAIF Dommerkomité. 
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