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EM 2018 – Bestemmelser for uttak
EM arrangeres i Guadalajara, Spania 1.-3. juni 2018. Mesterskapet er for junior
individuell/lag og senior tropp. Bestemmelser for uttak er vedtatt av styret 12.04.2018.
UEGs bestemmelser ifm. dette mesterskapet:
A. Hver nasjon kan delta med et lag i klassen junior og en tropp i klassen senior
(dersom en nasjon stiller uten tropp kan nasjonen stille med to individuelle
juniorgymnaster).
B. Junior: 13 – 15 år
C. Et junior lag består av maks 4 gymnaster. Det kan meldes på reserve.
D. Hvert junior lag kjører totalt 8 program.
E. Hver gymnast på juniorlaget må kjøre 2-4 program.
F. En senior tropp består av 5-6 gymnaster, ingen reserve.
G. Hver tropp kjører 2 program.
H. Senior: fra og med 16 år (året man fyller)
I. Utøverne må ha norsk statsborgerskap.

Senior tropp
 Seniortropp til EM tas ut den 24.04.2018*.


Øverste seniortropp på ranking per 24.04.2018 er kvalifisert til EM.



Alle tropper som ønsker å kvalifisere seg må delta i NM i Skjeberg 20.-22. april
2018.



Dersom uforutsette situasjoner oppstår, eller at aktuelle tropper har like
konkurranseresultater, avgjøres uttaket på bakgrunn av en idrettsfaglig vurdering
av TKRG, i samråd med landslagsledelsen.

NB: Samtlige klubber som driver RG i Norge har hatt mulighet til å sende inn rapport om
satsing med senior tropp mot EM 2018. Innkomne rapporter vil prioriteres dersom det
tas ut tropp til EM.
*NGTF kan velge å ikke sende senior tropp til EM i 2018.

Junior lag
 Maksimalt 4 gymnaster tas ut den 24.04.18.


Langslagsledelsen tar det endelige uttaket basert på gymnastenes totale
konkurransebilde og en idrettsfaglig vurdering.
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Uttatte individuelle gymnaster tilbys deltagelse på fullfinans.
En eventuell deltagelse for tropp er på full egenfinans.
Delegasjonsledelse
NGTF vil foreslå delegasjonsleder når laget er klart.

Sommersamlingen 2018
Årets sommersamling arrangeres av NGTF i samarbeid med Skjeberg TF 6.-10. august.
Invitasjonen ligger tilgjengelig i terminlisten
https://www.gymogturn.no/events/event/sommersamlingen-rg-2018/
Frist for påmelding er 15. mai, så meld deg på nå!
Link til påmeldingsskjema finner du her og i invitasjonen
https://www.gymogturn.no/pamelding-sommersamling-rg-2018/
Velkommen til samling!!
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