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VM 2018 - Bestemmelser for uttak
Bestemmelser for uttak til VM i RG 2018 ble vedtatt av AU 7. juni 2018.
VM arrangeres i Sofia, Bulgaria 10.-16. september 2018. Mesterskapet er for senior
individuell/lag og senior tropp.
FIGs bestemmelser ifm. dette mesterskapet:
A. Hver nasjon kan delta med et lag i klassen senior (3-4 gymnaster) eller senior
individuelt (1-2 gymnaster), og en tropp i klassen senior.
B. Et seniorlag består av maks 4 gymnaster.
C. Hvert seniorlag kjører totalt 10 program.
D. Hver gymnast på seniorlaget må kjøre 1-4 program.
E. Ved deltagelse med 1-2 individuelle gymnaster kan man kvalifisere seg til all- around
finale og redskapsfinaler.
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.
Bestemmelser for uttak:
Senior lag
Langslagsledelsen evaluerer i henhold til bestemmelser for uttak og tar ut gymnaster til
konkurranser.
Landslagsledelsen tar det endelige uttaket basert på en totalvurdering av konkurranser
nasjonalt og internasjonalt og trening/samlinger.
Beste sammensetting av laget vil prioriteres i vurderingene.
Maksimalt 4 gymnaster tas ut til VM den 18.06.2018.
Landslagsledelsen tar ut gymnaster til å kjøre 1-4 redskaper når laget settes sammen.
Følgende vurderinger vektlegges ved uttaket:
1. Toppidrettssatsing i RG.
2. Landslagsledelsen setter sammen laget på en best mulig måte for Norge i VM med
bakgrunn i redskap, samt langsiktig mål (jf. punkt nr. 1)
3. Evaluering av konkurranser:
Samtlige konkurranser i regi av NGTF i 2018 nasjonalt og internasjonalt hvor
seniorene har deltatt vurderes.
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4. Evaluering trening/samlinger:
Samtlige treninger/samlinger i 2018 vurderes.
Dette inneholder også evaluering av gjennomkjøringer og basisøvelser.
Redskapsfordeling:
NGTF vil arrangere en gjennomkjøring som skal vurderes av dommere med internasjonal
dommergrad og landslagsteamet over sommeren. Egen innkalling til dette sendes
seniorgymnastene som blir tatt ut til VM. Redskapsfordeling informeres om i etterkant av
dette. Mer informasjon kommer med innkallingen til gjennomkjøringen.
Uttatte gymnaster tilbys deltagelse på fullfinans i VM.
Senior tropp
NGTF sender ikke senior tropp til VM i 2018.

Delegasjonsledelse
NGTF vil foreslå delegasjonsleder når laget er klart.

Treningsdag for rekrutter 2018
Invitasjonen til test-trening for rekrutter er sendt ut til de det gjelder.
Test-treningen foregår på Norges idrettshøgskole lørdag 23. juni 2018 med
landslagsledelsen og er åpen for inviterte gymnaster med en trener.

Terminliste 2019
Terminlisten for 2019 er nå endelig med arrangør og ligger ute på nettsiden vår:
http://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/rytmisk-gymnastikk/konkurranser/
Konkurransene settes også inn i hovedterminlisten som vil finnes øverst på nettsiden til
www.gymogturn.no
Da det er ingen som har søkt om å være teknisk arrangør for senior NM i RG i 2019,
er det vedtatt å legge senior NM sammen med junior NM 5.-7. april 2019.
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Konkurranseklasser 2019
Det kommer nytt obligatorisk program i ball, gjeldende fra 2019.
Ballprogrammet erstatter det tidligere ringprogrammet.
Ferdigstilling av grunntrinn, trinn 1 og trinn 2 er planlagt til 1. august og det vil bli en
gjennomgang av elementene på trener og dommerseminaret i høst.
Oppdatert dokument for konkurranseklasser 2019 finnes på nettsiden under reglement
og bestemmelser for RG
https://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/reglement-bestemmelser/

Redskapsfordeling Yngre junior Nivå 4 2019
Yngre Junior nivå 4 kjører følgende apparater i Norgescupen i 2019:
Straen
Skjeberg
Bergen
Asker

25.-27. januar
22.-24. februar
8.-10. mars
3.-5. mai

Tau
Ball
Tau
Tau

–
–
–
–

Ball –
Køller
Køller
Ball –

Køller
– Vimpel
– Vimpel
Vimpel

Med sportslig hilsen
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v/Tina Carlsen
Leder /s/
Marianne Halberg
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