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INFO FRA
Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk
nr.2 april 2014

KRITERIER UTTAK EM 2014
Forbundsstyret har, etter innstilling fra Teknisk Komité rytmisk gymnastikk, vedtatt
kvalifiseringskriteriene til EM junior lag, 13.-15.juni i Baku, Azerbaijan.
UEGs bestemmelser ifm. dette mesterskapet:
A. Hver nasjon kan delta med et lag i klassen junior.
B. Junior: 13-15 år (det året man fyller).
C. Et lag kan bestå av 2-4 gymnaster + 1 reserve.
D. Hvert lag kjører totalt 8 program, de 6 beste resultatene teller i lagsummen.
E. Hver gymnast på laget må kjøre 2-4 program.
F. Utøverne må ha norsk statsborgerskap.
TKRG har følgende valg når laget skal settes sammen:
G. 2 gymnaster kjører 4 program hver, 1 gymnast er reserve. Totalt 3 gymnaster
H. 2 gymnaster kjører 3 program hver, 1 gymnast kjører 2 program, 1 gymnast er
reserve. Totalt 4 gymnaster.
I. 4 gymnaster kjører 2 program hver, de er reserver for hverandre. Totalt 4 gymnaster.
Kvalifiseringskriterier
Rankinglisten for 4-kamp junior internasjonal klasse benyttes. Konkurranser som teller
med på rankinglisten er:
* twentyfour-cup Asker 18.-19.januar
* twentyfour-cup Njård 31.januar-2.februar
* twentyfour-cup Bergen 15.-16.mars
* NM junior Skjeberg 4.-6.april
* twentyfour-cup Asker 2.-4.mai
Gymnastenes 3 siste konkurranser teller med på rankinglisten. Man er på rankinglisten
ved å ha deltatt på minst en av konkurransene nevnt over.
Rankinglister pr redskap junior internasjonal klasse benyttes, sammen med rankingliste
for 4-kamp, for å ta ut gymnast nr.3 og evt. gymnast nr.4 og for å fordele redskap hver
gymnast skal kjøre under EM. Konkurranser som teller med på rankinglistene pr redskap
er:
* NM junior 4-kamp Skjeberg 4.-6.april
* NM junior redskapsfinaler Skjeberg 4.-6.april
* twentyfour-cup Asker 2.-4.mai
Gymnastenes 3 siste konkurranser teller med på rankinglisten. Man er på rankinglisten
ved å ha deltatt på minst en av konkurransene nevnt over.
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1. De 2 beste gymnastene på rankinglisten 4-kamp pr.7.april (etter NM) tas ut.
2. Dersom gymnast nr.1 og nr.2 er best i alle redskap pr. rankinglister pr. redskap
pr.5.mai (etter twentyfour-cup Asker), kjører gymnast nr.1 og nr.2 4 program
hver i EM og den neste gymnasten som ligger høyest på rankinglisten 4-kamp
pr.5.mai er reserve. (pkt.G)
3. Dersom andre gymnaster blander seg inn blant gymnast nr.1 og nr.2 i
rankinglistene pr.redskap pr.5.mai, tas laget ut etter en idrettslig vurdering av
hvordan laget best kan settes sammen. Denne vurderingen gjøres av TKRG på
følgende måte:
a. Dersom én gymnast blander seg inn i KUN ett redskap, må den totale
mulige lagsummen utregnes. Det må da vurderes om det andre redskapet
aktuelle gymnast evt. skal kjøre:
i. Styrker laget, gymnasten kjører.
ii. Svekker laget, gymnasten kjører ikke.
iii. Eller om det ikke utgjør noen forskjell, det gjøres en idrettsfaglig
totalvurdering om gymnasten skal kjøre eller ikke.
b. Dersom én gymnast blander seg inn i KUN et redskap, og gymnasten ikke
vurderes til å kjøre med bakgrunn i pkt.3.a.ii eller iii, så vurderes denne
gymnasten opp mot gymnaster som evt. er høyere ranket på rankingliste
4-kamp for å finne hvem som er den beste og mest allsidige reserven for
laget. (pkt.G).
c. Dersom én gymnast blander seg inn og vurderes til å kjøre 2-3 program, så
er den neste gymnasten, som ligger høyest på rankinglisten 4-kamp
pr.5.mai reserve.(pkt.H).
d. Dersom to gymnaster blander seg inn og kun den ene vurderes til å kjøre
2-3 program, så vurderes den andre gymnasten opp mot gymnaster som
evt. er høyere ranket på rankingliste 4-kamp for å finne hvem som er den
beste og mest allsidige reserven for laget. (pkt.H).
e. Dersom to gymnaster blander seg inn og vurderes til å kjøre 2 program
hver, sendes det ingen reserve. (pkt.I).
Uttatte gymnaster tilbys deltagelse med en egenandel på maksimum 4.000,-kr, endelig
sum settes når økonomisk oversikt er tilgjengelig.
Delegasjonsledelse
Komiteens forslag til delegasjonsleder er Bente Bjanes.
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KRITERIER UTTAK VM 2014
Forbundsstyret har, etter innstilling fra Teknisk Komité rytmisk gymnastikk, vedtatt
kvalifiseringskriteriene til VM senior individuelt og senior lag, 21.-28.september i Izmir,
Tyrkia.
FIGs bestemmelser ifm. dette mesterskapet:
A. Senior: fra det året man fyller 16 år.
B. Hver nasjon kan delta med et lag
C. Et lag kan bestå av 3-4 gymnaster.
D. Gymnaster på laget som kjører 3-4 redskap er også med i kvalifiseringen til den
individuelle All-round delen av VM.
D. Hvert lag kjører totalt 10 program, de 8 beste resultatene teller i lagsummen. Det skal
i 2014 kjøres 3 ring-, 3 ball-, 2 kølle- og 2 vimpel-program.
E. Hver gymnast på laget må kjøre:
Hvis 4 gymnaster: 1-3 program
Hvis 3 gymnaster: 2-4 program
F. Nasjoner som ikke stiller lag, kan stille med 1-2 individuelle gymnaster som kjører 3-4
program hver i kvalifiseringen til All-round delen av VM.
G. Utøverne må ha norsk statsborgerskap.
TKRG har vedtatt å sende 3 gymnaster og har følgende valg når laget skal settes
sammen:
H. 2 gymnaster kjører 4 program hver, 1 gymnast kjører 2 program.
I. 1 gymnast kjører 4 program, 2 gymnaster kjører 3 program hver.
Kvalifiseringskriterier
Rankinglisten for 4-kamp senior internasjonal klasse benyttes. Konkurranser som teller
med på rankinglisten er:
* twentyfour-cup Asker 18.-19.januar
* twentyfour-cup Njård 31.januar-2.februar
* twentyfour-cup Bergen 15.-16.mars
* NM junior Skjeberg 4.-6.april
* twentyfour-cup Asker 2.-4.mai
Gymnastenes 3 siste konkurranser teller med på rankinglisten. Man er på rankinglisten
ved å ha deltatt på minst en av konkurransene nevnt over.
Rankinglister pr redskap senior internasjonal klasse benyttes for å fordele redskap hver
gymnast skal kjøre under VM. Konkurranser som teller med på den nasjonale delen av
rankinglistene pr redskap er:
* NM senior 4-kamp Skjeberg 4.-6.april
* NM senior redskapsfinaler Skjeberg 4.-6.april
* twentyfour-cup Asker 2.-4.mai
Gymnastenes 3 siste konkurranser teller med på rankinglisten. Man er på rankinglisten
ved å ha deltatt på minst en av konkurransene nevnt over.
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Kriterier for uttak:
1. Gymnast nr.1, nr.2 og nr.3 tas ut etter rankinglisten 4-kamp pr.5.mai, dersom det
er et tydelig skille ned til gymnast nr.4 på rankinglisten 4-kamp. Et tydelig skille
defineres som minimum 2,5 ranking poeng
2. Dersom det er tett mellom gymnast nr.3 og nr.4, og evt videre nedover på
rankinglisten 4-kamp, arrangeres det en uttakskonkurranse med amerikansk
uttaging for å ta ut gymnast nr.2 og nr.3. Dato for uttakskonkurransen er
8.august.
3. Redskapsfordelingen i laget gjøres etter rankinglistene pr redskap og høyest
oppnådde karakter i internasjonale konkurranser (NGTF representasjon) senest pr
1.september. Internasjonale resultater settes inn på rankinglistene pr redskap
etter siste terminfestede nasjonale konkurranse (5.mai). Dersom det er jevnt
mellom gymnastene, arrangeres det en intern konkurranse mellom de 3 uttatte og
redskapsfordelingen foretas etter resultatene på denne konkurransen. Dato for
intern konkurranse er senest 1.september. (pkt.H og I).
Uttatte gymnaster tilbys deltagelse med en egenandel på maksimum 4.000,-kr, endelig
sum settes når økonomisk oversikt er tilgjengelig.
Delegasjonsledelse
Komiteens forslag til delegasjonsleder er Bente Bjanes.
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INFORMASJON KONKURRANSELISENS
I 2014 har NGTF tatt i bruk Mysoft for å administrere konkurranselisens. Med bakgrunn i
at dette er et nytt system både for klubbene og NGTF, har det vært nødvendig å godta
deltagelse for noen i enkelte konkurranser, selv om konkurranselisensen ikke har vært
registrert betalt. Nå er vi derimot såpass langt ut i året, klubbene har hatt tid til å gjøre
seg kjent med systemet, konkurranselisensen for resterende konkurranser kreves derfor
å være på plass i kommende konkurranser.
Konkurranselisensen har en ekstra forsikring som bl.a. gjelder behandling på privat
klinikk. Å ikke ha lisensen i orden kan få uheldige følger hvis det oppstår en skade som
krever rask behandling, det har allerede noen fått erfare nå i år.
Klubbene har selv hovedansvaret for å påse at egne gymnaster har konkurranselisensen i
orden. Påmeldingsansvarlige må derfor ha orientert seg om at den enkelte gymnast har
lisensen i orden FØR påmelding til konkurranse gjøres. En liste over klubbens gymnaster
som har konkurranselisens kan fås av klubbens egen Mysoft ansvarlige.
Gymnaster som ikke har mottatt faktura for innbetaling av konkurranselisensen, tar
kontakt med sin klubbs kontaktperson, som tar dette videre.
NGTF sjekker konkurranselisensen 1-2 uker før hver konkurranse, gymnaster uten lisens
får ikke stille i konkurranse (gjelder fra og med det året gymnasten fyller 11år).
Les mer om konkurranselisensen på www.gymogturn.no under Forsikring/Lisenser.

TEKNISK KOMITE RYTMISK GYMNASTIKK
Bente Bjanes
Leder /s/
Siv Kleiberg
Konsulent RG
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