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Søknadsfrister 2018
Hovedsøknadsfristen til TKRG for 2018 er 20.januar.
Dette gjelder:

Søknad om å arrangere åpne treningssamlinger.
Søknad om midler til utvikling.

Det kan i disse søknadene kun søkes for prosjekter/besøk som gjennomføres i løpet av
kalenderåret 2018.
Oppdaterte søknadsmaler er å finne på www.gymogturn.no under Medlemmer-AktivitetRytmisk Gymnastikk-reglement/Bestemmelser
Utlysning om å søke på arrangement i 2019 kommer i mars.

Utlysning Sommersamlingen 2018
TKRG søker teknisk arrangør av sommersamlingen i 2018. Samlingen skal være et åpent
tilbud til de som ønsker å delta.
Arrangør må legge til rette for følgende:
- Overnattingsmuligheter for totalt ca.100 gymnaster og ledere.
- Tilrettelegge for overnatting for 12-15 trenere/ledere fra NGTF.
- Sørge for at ca.10 treningsgrupper (avhengig av antall påmeldte) har mulighet til
å trene, følgende fasiliteter bør være tilgjengelig:
o Et fullt RG-felt med takhøyde.
o Et avgrenset rom hvor man kan bruke musikk uforstyrret (til dans etc)
o Treningsfelt med deler av RG-teppet (flere grupper kan jobbe side ved
side)
Andre type treningsrom kan også benyttes (turnhall, styrkerom osv.).
Det er ønskelig at søker skisserer treningsmulighetene og hvordan forskjellige
treningsrom kan benyttes.
- Sørge for frokost, lunsj og middag til samtlige deltagere, trenere og ledere.
Lunsjen må være tilfredsstillende, det vil si varm mat eller salat med pasta/kjøtt,
eller tilsvarende.
- Sørge for noe sosial aktivitet for deltagerne, samt 1-2 hyggetreff for trenerne.
- Sørge for førstehjelpsutstyr, og døgnvakt under samlingen.
- Stille med CD-spillere/musikkanlegg til bruk i treningsrommene (3-4stk).
- Stå for reglementet for samlingen, leggetider, ”byturer” etc. og følge opp dette.
- Arrangøren dekker kostnadene for mat til deltagerne.
- Arrangøren tar kostnader knyttet til sosiale aktiviteter.
Det vil være krav til en voksen følgeperson fra hver deltagende klubb.
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NGTF/TKRG har ansvar for følgende:
- Sende ut invitasjon, ta imot påmeldinger og betaling fra gymnastene.
- Engasjere og betale trenere/ledere (overnatting, reise og honorar).
- Samarbeide med arrangør med oppsett av treningsplan for samlingen og fordeling
av gymnastene i treningsgrupper.
- NGTF dekker en hall-leie/teppe-leie/overnattingsleie opp til max kr.50.000,(dekkes etter rapport med økonomisk oversikt).
- NGTF betaler en arrangørstøtte på kr.1.000,- pr deltager (inkludert
trenere/ledere/voksenrepresentanter fra klubbene).
Søknad med beskrivelse av:
- Treningsfasiliteter
- Overnattingsmuligheter for gymnaster og klubbledsagere
- Overnattingsmulighet for trenere/ledere fra NGTF
- Forslag til sosiale aktiviteter
Sendes på mail til: marianne.halberg@gymogturn.no innen 20.januar 2018.

Representasjonskonkurranser 2018
Foreløpig årsplan for representasjonskonkurranser i 2018:
YOG kvalifisering

Moskva

15.02.2018

Grand Prix + int.konk

Moskva

17.02.-18.02.2018

Nordisk Mesterskap

Asker

03.02.-04.03.2018

Grand Prix

Thiais

Mars

FIG World Cup

Sofia

30.03.-01.04.2018

FIG World Cup

Pesaro

13.04.-15.04.2018

FIG World Cup

Guadalajara

04.05.-06.05.2018

Grand Prix

Holon

18.05.-20.05.2018

EM

Valladolid

01.06.-03.06.2018

FIG World Challenge Cup

Minsk

17.08.-19.08.2018

FIG World Challenge Cup

Kazan

24.08.-26.08.2018

VM

Sofia

10.09.-16.09.2018

YOG (dersom kvalifisert)
Buenos Aires
06.10.-18.10.2018
*Det er planlagt konkurranser for junior i tilknytning til flere av
disse konkurransene
Vi gjør oppmerksom på at det kan komme justeringer i planen.
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Nordisk 2018 – bestemmelser for uttak
Nordiske bestemmelser ifm. dette mesterskapet individuell:
A. Hver nasjon kan delta med 3-5 individuelle i hver av klassene junior og senior
lag/mangekamp.
B. Hvert lag kjører totalt 16 program, hvorav de 3 beste resultatene pr redskap teller
i lagsummen.
C. I den individuelle mangekampen teller gymnastens 3 beste redskap sammenlagt.
D. Junior 13-15 år (det året man fyller). På tropp kan inntil 2 gymnaster delta det
året de fyller 16 år.
E. Senior fra og med det året man fyller 16 år. På tropp kan inntil 2 gymnaster delta
det året de fyller 15 år.
F. Utøverne må ha norsk statsborgerskap.
Nordiske bestemmelser ifm. dette mesterskapet tropp:
A. Hver nasjon kan delta med 2 tropper i hver av klassene junior og senior.
B. En tropp kan bestå av 5-6 gymnaster, hvorav gymnast nr.6 er reserve gjennom
hele konkurransen eller eller deltar i en eller flere av kjøringene.
C. Hver junior tropp kjører sitt program 2 ganger, sum fra begge kjøringene utgjør
sluttkarakteren.
D. Hver senior tropp kjører 2 program 1 gang, sum fra begge kjøringene utgjør
sluttkarakteren. Hver tropp kan delta i kun ett av programmene, da for å prøve å
kvalifisere til finale.
E. Junior 13-15 år (det året man fyller). På tropp kan inntil 2 gymnaster delta det
året de fyller 16 år.
F. Senior fra og med det året man fyller 16 år. På tropp kan inntil 2 gymnaster delta
det året de fyller 15 år.
G. Utøverne må ha norsk statsborgerskap.
Nordiske bestemmelser ifm. dette mesterskapet duo/trio:
A. Hver nasjon kan delta med maksimalt 1 junior duo/trio og 2 senior duo/trio.
B. En duo/trio kan bestå av 2-3 gymnaster.
C. Hver junior duo/trio kjører sitt program 2 ganger, sum fra begge kjøringene
utgjør sluttkarakteren.
D. Hver senior duo/trio kjører sitt program 2 ganger, sum fra begge kjøringene
utgjør sluttkarakteren.
E. Junior 13-15 år (det året man fyller). I duo/trio kan inntil 2 gymnaster delta det
året de fyller 16 år.
F. Senior fra og med det året man fyller 16 år. I duo/trio kan inntil 2 gymnaster
delta det året de fyller 15 år.
G. Utøverne må ha norsk statsborgerskap.
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Landslagssjefen i RG gjør uttak av individuelle gymnaster til Nordisk. Gymnaster som blir
vurdert er gymnaster på landslaget i senior og junior. I Nordisk mesterskap kjører hvert
lag totalt 16 program, hvorav de 3 beste resultatene pr. redskap teller i lagsummen.



3-5 juniorgymnaster tas ut den 05.02.2018.
3-5 seniorgymnaster tas ut den 05.02.2018.

Det endelige uttaket gjøres av landslagssjefen basert på en helhetsvurdering av
landslagsgymnastenes totale konkurransebilde og idrettsfaglig vurdering.
Uttaket offentliggjøres 5. februar 2018.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund vil i tillegg til individuelt og lag, delta med følgende:
2 seniortropper.
2 juniortropper.
2 senior duo/trio tropper.
1 junior duo/trio tropp.
Kvalifiseringskriterier for Nordisk RG tropp og duo/trio er som følger:
 TKRG gjør uttak av tropp og duo/trio til Nordisk.
 Følgende konkurranser gjelder som uttak til Nordisk Mesterskap i senior og junior
tropp og duo/trio:
- Twentyfour Cup Njård 20.-21.januar
- Twentyfour Cup Skjeberg 03.-04.februar
 Gymnaster som ønsker å kvalifisere seg må delta i begge konkurransene.
 Forfall fra en av konkurransene pga. skade/sykdom meldes fra på mail til
marianne.halberg@gymogturn.no. Det må leveres legeattest. Gyldig forfall
meldes i fra om på dommermøte slik at alle klubber er informert.
 Dersom en utøver ikke deltar i begge konkurranser (pga sykdom, skade e.l.),
men resultatet i en konkurranse tilsier at gymnasten er en styrke for laget, gjøres
en totalvurdering av TKRG.
 Det tas ut 2 juniortropper til Nordisk Mesterskap, der de to øverste på ranking
etter kvalifiseringskonkurransene blir tatt ut.
Det tas ut 2 seniortropper til Nordisk Mesterskap, der de to øverste på ranking
etter kvalifiseringskonkurransene blir tatt ut.
Det tas ut 1 junior duo/trio til Nordisk Mesterskap, der den øverste på ranking
etter kvalifiseringskonkurransene blir tatt ut.
Det tas ut 2 senior duo/trio til Nordisk Mesterskap, der de to øverste på ranking
etter kvalifiseringskonkurransene blir tatt ut.
Tropper og duo/trioer som tas ut til Nordisk etter de to kvalifiseringskonkurransene
offentliggjøres 5. februar 2018.
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Seeding 2018




For alle 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)
For alle klasser er det full seeding i NM, Glade RG-dager og NF

Nordisk 2018
Norge arrangerer Nordisk Mesterskap 3.-4. mars 2018.
Teknisk arrangør er Asker TF og arrangementet vil finne sted i Askerhallen.
Informasjon om arrangementet legges ut på den offisielle nettsiden
http://www.rgnordic2018.no/
Gå ikke glipp av en spennende RG-helg i Asker, så hold av datoene allerede nå!!

God Jul

Med sportslig hilsen

TEKNISK KOMITE RYTMISK GYMNASTIKK
v/Tina Carlsen
Leder /s/
Marianne Halberg
Konsulent RG

