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UTTAKSKRITERIER EM 2015
Forbundsstyret har, etter innstilling fra Teknisk Komite rytmisk gymnastikk,
vedtatt kvalifiseringskriteriene til EM senior lag og junior tropp 29.april-3.mai i
Minsk, Hviterussland
UEGs bestemmelser ifm. dette mesterskapet:
A. Hvert nasjon kan delta med en tropp klassen junior og et lag i klassen senior.
B. Junior: 13-15 år. (det året man fyller)
C. En junior tropp består av 5-6 gymnaster, ingen reserve.
D. Hver junior tropp kjører sitt program 2 ganger, sum fra begge kjøringer utgjør
sluttkarakteren.
E. Senior: fra og med 16 år. (det året man fyller)
F. Et senior lag består av 2-3 gymnaster. Det kan meldes på 1 reserve.
G. Hvert senior lag kjører totalt 8 program.
H. Hver gymnast på senior laget må kjøre 1-4 program.
I. Utøverne må ha norsk statsborgerskap.
TKRG har følgende valg når senior laget skal settes sammen:
J. 4-4
(2 gymnaster kjører 4 program hver)
K. 4-2-2
L. 4-3-1
M. 3-3-2
N. for punktene J-M kan det vurderes om det skal meldes på 1 reserve eller ikke.
Kvalifiseringskriterier
Junior Tropp
Rankingliste pr. 23.mars junior tropp, følgende konkurranser teller med på
rankinglisten:
* twentyfour-cup Njård 30.jan-1.feb
* twentyfour-cup Skjeberg 7.-8.mars
* NM Haugesund 21.-22.mars
Tropper som ønsker å kvalifisere seg til EM må delta på alle konkurransene
nevnt over.
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Uttak: Den beste junior troppen på rankinglisten pr 23.mars. Forfall fra
konkurranse pga skade/sykdom når gyldig legeattest er levert, vurderes dersom
den troppen det gjelder blander seg inn blant de beste på rankinglisten.
Senior Lag
Rankingliste pr. 16.februar sammenlagt og pr redskap internasjonal klasse Nivå
8, følgende konkurranser teller med på rankinglisten:
* twentyfour-cup Asker 17.-18.januar
* twentyfour-cup Njård 30.jan-1.feb
* NM Bergen 14.-15.feb mangekamp
* NM Bergen 14.-15.feb redskapsfinaler
Gymnaster som ønsker å kvalifisere seg til EM må delta på alle konkurransene
nevnt over.
Uttak: 2-4 gymnaster tas ut basert på rankingliste sammenlagt og pr redskap.
Forfall fra konkurranse pga skade/sykdom når gyldig legeattest er levert,
vurderes dersom den det gjelder blander seg inn blant de beste på rankinglisten.
Kriterier for hvordan resultater i enkeltredskap skal vurderes når uttak av
gymnaster skal gjøres behandles i NGTFs neste styremøtet i januar. Spesifiserte
kriterier informeres om etter dette.
Senior Lag - redskapsfordeling
Kriterier for redskapsfordeling behandles i NGTFs neste styremøtet i januar.
Spesifiserte kriterier informeres om etter dette.
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UTTAKSKRITERIER VM 2015
Forbundsstyret har, etter innstilling fra Teknisk Komite rytmisk gymnastikk,
vedtatt kvalifiseringskriteriene til VM senior lag 7.-13.september i Stuttgart,
Tyskland.
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 2015 kjøres 2 ring-, 2 ball-, 3 kølle- og 3 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 følgende valg når senior laget skal settes sammen:
H. 4-4-2 (2 gymnaster kjører 4 program hver, 1 gymnast kjører 2 program.)
I. 4-3-3
J. 3-3-3-1
K. 3-3-2-2
Kvalifiseringskriterier
Rankingliste pr. 16.februar sammenlagt og pr redskap internasjonal klasse Nivå
8, følgende konkurranser teller med på rankinglisten:
*
*
*
*

twentyfour-cup Asker 17.-18.januar
twentyfour-cup Njård 30.januar-1.februar
NM Bergen 14.-15.februar mangekamp
NM Bergen 14.-15.februar redskapsfinaler

Gymnaster som ønsker å kvalifisere seg til VM må delta på alle konkurransene
nevnt over.
Første uttak: det tas ut en gruppe på 5-6 gymnaster basert på rankingliste
sammenlagt og pr redskap etter 16.februar. Forfall fra konkurranse pga
skade/sykdom når gyldig legeattest er levert, vurderes dersom den det gjelder
blander seg inn blant de beste på rankinglisten.
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Kriterier for hvordan resultater i enkeltredskap skal vurderes når uttak av
gymnaster skal gjøres behandles i NGTFs neste styremøtet i januar. Spesifiserte
kriterier informeres om etter dette.
Endelig uttak: 3-4 gymnaster tas ut senest innen utgangen av juni 2015.
Kriterier for redskapsfordeling behandles i NGTFs neste styremøtet i januar.
Spesifiserte kriterier informeres om etter dette.

UTTAK INTERNASJONALE KONKURRANSER
TKRG har gjort følgende uttak til internasjonale konkurranser i 2015:
19.-22.februar Grand Prix Moskva
Emilie Holte, senior
19.-22.februar Internasjonal konkurranse Moskva
Emilie Hvidsten Swensen, senior
Fredrikke Tynning Bergestuen, junior
Asker tropp, junior
20.-22.februar Miss Valentine, Tartu
Marie Therese Ruud, senior
Fanny Lunde, senior
2 junior gymnaster tas ut i januar
4.-6.mars
Open Joint Azerbaijan Championships in
Gymnastics Disiplines
Emilie Holte, senior

God Jul!
TKRG ønsker alle en riktig god jul og et flott og aktivt 2015!

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

