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YNGRE JUNIOR 2015
Redskap i Twenty-four cup for yngre junior 2015 er:
Nivå 3:

Yngre junior 2-kamp : Tau og Køller i alle konkurranser

Nivå 4:

Yngre junior 3-kamp i Twenty-four cup:
Asker 17.-18.januar :
Njårdpokalen 31.januar – 1.februar:
Lillehammer UL 18.-19.april:
Glade RG-dager: 1.-3.mai:

Tau-Ball-Køller
Tau-Ring-Køller
Tau-Ball-Køller
Tau-Ring-Køller

SEEDING TWENTY FOUR CUP 2015

•

TKRG har vedtatt at gymnastene i Landslagsgruppene skal seedes i første
konkurranse. Det blir åpen trekking for alle andre gymnaster.

•

For alle andre klasser er det åpen trekking i første konkurranse.

•

For alle klasser er det seeding i EN pulje i andre konkurranse.
(For alle klasser gjelder rankinglista etter første konkurranse),
2 puljer i tredje konkurranse og full seeding i fjerde konkurranse.
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EM 2015 : JUNIOR TROPP
Til foreninger som har juniortropp i Rytmisk Gymnastikk for sesongen
2015.
Hvert annet år arrangeres det Europamesterskap for juniortropp. I 2015 holdes
dette mesterskapet i Minsk i perioden 29.april – 3.mai.
TKRG ønsker å kartlegge hvilke tropper som er aktuelle for deltagelse til dette
mesterskapet. Disse kriteriene må være til stede:


Troppene må ha gymnaster innenfor internasjonale aldersbestemmelser:
- Gymnastene må være født i 2000 – 2001 – 2002



Troppen kan bestå av 5 eller 6 gymnaster.
- Dersom troppen består av 6 gymnaster må alle 6 gymnastene
delta i min. en av kjøringene i konkurransen.

Det er ressurskrevende å forberede en tropp til et internasjonalt mesterskap.
TKRG har ikke ekstra midler til dette, men det er likevel ønskelig å legge til rette
på best mulig måte for en eventuell satsingstropp.


Det er ønskelig at troppen deltar internasjonalt i forkant av EM, for å
opparbeide noe internasjonal rutine. TKRG kan ikke binde seg til noen
økonomisk støtte, men dersom troppen/klubben likevel har noen planer om
dette, ønsker TKRG informasjon.

Internasjonale konkurranser som pr i dag kan være aktuelle er:
14.-15.februar:
Gracia cup, Budapest
20.-22.februar:
Miss Valentine, Estland
6.-7.mars:
Faliro, Hellas
14.-15.mars:
Ludmila Kachkalda Memorial Cup
Her antar vi at det kommer flere konkurranser i perioden frem mot EM.
TKRG vil komme tilbake med informasjon om uttakskriteriene når disse er klare
fra forbundsstyret.
TKRG ønsker en tilbakemelding innen 1.desember på følgende:
- Navn på gymnaster, alder og utøvernummer/konk.lisensnr.
(gymnastens medlemsnr. i MySoft).
- Troppens trener(e)
- Konkurranseplan for våren, med evt. ønsket internasjonal
deltagelse
- Kort informasjon om treningsmengde, evt. planer for oppkjøring
frem mot EM, samlinger e.l.
Tilbakemelding sendes siv.kleiberg@nif.idrett.no
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KVALIFISERING TIL NORGESMESTERSKAPENE 2015
Det er kvalifisering til Norgesmesterskapene individuelt junior og yngre junior
som arrangeres i Bergen 14.-15.februar 2015.
Yngre junior (Nivå 4):

Gjeldende rankingliste 2.februar (etter Njårdpokalen)
8 gymnaster kvalifiserer seg i denne klassen.
Reserve nr.1 kan delta utenfor konkurransen.

Junior (Nivå 6):

Gjeldende rankingliste 2.februar (etter Njårdpokalen)
15 gymnaster kvalifiserer seg i denne klassen.
Reserve nr.1 kan delta utenfor konkurransen.

De øvrige klassene under NM i Bergen (senior individuelt, og senior lag) er åpne
og alle er velkommen til å delta.

Det er kvalifisering til Norgesmesterskapene i duo/trio junior og senior som
arrangeres i Haugesund 21.-22.mars 2015.
For begge klasser gjelder:

Gjeldende rankingliste 10.mars.
8 duo/trio tropper kvalifiserer seg i hver av
klassene.

De øvrige klassene under NM i Haugesund (junior lag, junior tropp, senior tropp)
er åpne, og alle er velkommen til å delta.
Merk reglene for alder og antall gymnaster på tropp som finnes i dokumentet
”Kvalifiseringsregler for NM og Norgesfinalen” som finnes på www.gymogturn.no

Norges Gymnastikk og Turnforbund
0840 OSLO
Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no
Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232 796

KVALIFISERING TIL NORGESFINALEN 2015
Det er kvalifisering til Norgesfinalen som holdes i Ulsteinvik, med Hødd som
arrangør
2015
Junior nasjonal klasse div. A:

Gjeldende rankingliste 4.mai (etter Glade RGdager).
15 gymnaster kvalifiserer seg i denne klassen.

Junior nasjonal klasse div. B:

Gjeldende rankingliste 4.mai (etter Glade RG
dager).
8 gymnaster kvalifiserer seg i denne klassen.

Senior nasjonal klasse div. A:

Gjeldende rankingliste 4.mai (etter Glade RGdager).
15 gymnaster kvalifiserer seg i denne klassen.

Yngre junior
Internasjonal klasse (nivå 3):
Junior
Internasjonal klasse (nivå 5):

Gjeldende rankingliste 4.mai (etter Glade RGdager)
8 gymnaster kvalifiserer seg i denne klassen.
Gjeldende rankingliste 4.mai (etter Glade RGdager)
8 gymnaster kvalifiserer seg i denne klassen.

Konkurransen for Nasjonal klasse tropp er åpen, og det er ingen
kvalifiseringskrav for å delta.

SOMMERSAMLINGEN 2015
Sommersamlingen 2015 arrangeres i Haugesund 3. – 7.august. Sett av datoen!
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TEST TIL REKRUTTERINGSLAG LØRDAG 13.DESEMBER
Det vises til egen invitasjon til test for gymnaster født 2002-2003-2004 som
holdes i Holmen Fjellhall lørdag 13.desember 2014.
Et rekrutteringslag på 25-30 gymnaster skal tas ut etter testen.
Påmeldingsfristen er 20.november.
Vi trenger personer til å hjelpe til med testingen, påmelding til dette er samme
dato.
Invitasjonen ligger på www.gymogturn.no
Testbatteriet er presisert noe etter kommentarer på fellesmøtet. Oppdatert
versjon finner du nå på www.gymogturn.no

STUDIETUR/KURS FOR TRENERE TIL POLEN 12.-14.JUNI
TKRG planlegger en studietur med innlagt trenerkurs for norske trenere til en
polsk klubb 12.-14.juni 2015.
Hold av datoen! Ytterligere informasjon kommer så snart dette er klart.

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

