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Vi er kommet et lite stykke inn i 2015 og derfor også et stykke inn i ny
komité periode. For RG miljøet sin del så er generalsekretæren nå i gang
med å kontakte ulike personer for kunne delta i arbeidet i komitéen. Det
er et reelt mål at komitéen er på plass innen utgangen av januar.
Inntil en ny komité er på plass, jobber dommergruppa videre under Marie
Moltubakk som leder. Dommergruppa har ansvaret for å godkjenne
tidsplaner, dommeroppsett, ha kontakt med arrangører i forhold til
dommerspørsmål, dommerevalueringen, følge opp reglementspørsmål og
dommersaker.
Bente Bjanes jobber videre med RG-delen av Toppidrettssatsningen i
NGTF for denne perioden.
Endelig fordeling mellom TKRG og dommergruppen, samt knytningen
mellom TKRG og Toppidrettsgruppen vil bli gjennomgått og informert om
når ny TKRG er på plass.
I forrige periode innstilte TKRG en uttakskomité for uttak EM og VM.
Uttakskomitéen består av Mette Sivertsen og Marie Moltubakk. De fikk
også oppdraget med å utforme de endelige kriteriene som ble vedtatt i
styret 20.januar.

ENDELIGE KRITERIER FOR UTTAK EM
Styrevedtak 20.jan: Uttak til EM RG jr. tropp og sr. lag 2015 foretas etter følgende
kriterier:
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.
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
2-4 gymnaster tas ut basert på rankingliste pr. 16.februar
sammenlagt og pr redskap internasjonal klasse Nivå 8.
Uttak gjøres, etter prinsippene beskrevet under, av en uttaksgruppe
bestående av Mette Sivertsen og Marie Moltubakk.
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
Normal rankingliste vekter gymnastens 3 siste konkurranser, mens
for uttak EM vektes gymnastens 4 siste konkurranser. Gymnastens
eldste konkurranse vektes med 1,0, øvrige konkurranser vektes
som normalt i rankingsystemet.
Gymnaster som ikke er aktuelle for EM (mangler statsborgerskap,
takker nei til deltagelse o.l), fjernes fra resultatlistene før
rankinglister for uttak utarbeides.
Gymnaster som ønsker å kvalifisere seg til EM må delta på alle
konkurransene nevnt over.
Ved forfall fra konkurranse pga. skade /sykdom når gyldig
legeattest er levert, vil uttaksgruppen gjøre en idrettslig vurdering
dersom den det gjelder blander seg inn blant de beste på
rankinglisten.

Tilsvarende idrettslig vurdering gjøres dersom noe ekstraordinært
inntreffer i konkurranse, slik at rankinglisten ikke er representativ.
Eksempler: en gymnast ødelegger redskapet eller får problemer
med musikken, slik at karakteren i konkurransen blir 0 og dermed
havner langt ned på rankinglisten.
Prinsipper for uttak:
1. de 2 beste gymnastene på rankinglisten 4-kamp tas ut til EM.
2. dersom gymnast nr.1 og 2 er best i alle redskap på rankinglisten
pr redskap, kjører gymnast nr.1 og 2 fire program hver i EM.
Gymnast nr.3 på rankinglisten i 4-kamp tas ut som reisende
reserve.
3. dersom andre gymnaster blander seg inn blant gymnast nr.1 og 2
(4-kamp) på rankinglistene pr redskap, tas laget ut etter en
idrettslig vurdering av hvordan laget best kan settes sammen, etter
følgende prinsipper:
a) dersom kun én gymnast blander seg inn blant de to
gymnastene fra pkt.1 , i ett eller flere redskap:
- den aktuelle gymnasten tas ut som tredje gymnast på laget.
Redskapsfordeling gjøres etter rankinglisten pr redskap, dog
med maks 2 redskap til gymnast nr.3.
- neste gymnast på rankinglisten 4-kamp tas ut som
hjemmeværende reserve.
b) dersom flere gymnaster blander seg inn blant de 2
gymnastene fra pkt.1, i ett eller flere redskap:
- konkurransesystemet i EM tillater maks 3 gymnaster på laget
som konkurrerer.
- den gymnasten som bidrar med størst økning i poeng for
laget i ett redskap (gjennomsnittlig karakter fra de 4
konkurransene, i ett redskap, kontra svakeste resultat i
samme redskap for gymnaster i pkt.1), tas ut som tredje
gymnast på laget. Redskapsfordeling gjøres etter
rankinglisten pr redskap, dog med maks 2 redskap til
gymnast nr.3.
- dersom kun én øvrig (fjerde) gymnast blander seg inn blant
gymnastene fra pkt.1, tas denne gymnasten ut som reisende
reserve.
- dersom flere gymnaster har blandet seg inn blant
gymnastene fra pkt.1, tas det ikke ut noen reserver.
c) ved tvilstilfeller om hvilke(t) redskap gymnast n.3 skal
prioriteres i, regnes den totale poengsummen for laget ut,
vha. gjennomsnittlig karakter pr gymnast i hvert redskap fra
de 4 nevnte konkurransene.
Uttatte gymnaster tilbys deltagelse med en egenandel på
maksimum 4.000,-kr, endelig sum settes når økonomisk oversikt er
tilgjengelig. Komiteen vil forslå delegasjonsleder når laget er klart.

ENDELIGE KRITERIER FOR UTTAK VM
Styrevedtak 20.jan: Uttak til VM RG sr. lag foretas etter følgende kriterier:
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
Uttak gjøres, etter prinsippene beskrevet under, av en uttaksgruppe
bestående av Mette Sivertsen og Marie Moltubakk.
Normal rankingliste vekter gymnastens 3 siste konkurranser, for
uttak VM vektes gymnastens 4 siste konkurranser. Gymnastens
eldste konkurranse vektes med 1,0, øvrige konkurranser vektes
som normalt i rankingsystemet.
Gymnaster som ikke er aktuelle for VM (mangler statsborgerskap,
takker nei til deltagelse o.l), fjernes fra resultatlistene før
rankinglister for uttak utarbeides.
Gymnaster som ønsker å kvalifisere seg til VM må delta på alle
konkurransene nevnt over.
Ved forfall fra konkurranse pga skade /sykdom når gyldig legeattest
er levert, vil uttaksgruppen gjøre en idrettslig vurdering dersom den
det gjelder blander seg inn blant de beste på rankinglisten.
Tilsvarende idrettslig vurdering gjøres dersom noe ekstraordinært
inntreffer i konkurranse, slik at rankinglisten ikke er representativ.
Eksempler: en gymnast ødelegger redskapet eller får problemer
med musikken, slik at karakteren i konkurransen blir 0 og dermed
havner langt ned på rankinglisten.

Første uttak:
1. De 5 beste gymnastene på rankinglisten 4-kamp pr.16.februar
tas ut på gruppen for aktuelle utøvere som kjemper om plass på det
endelige VM laget.

2. Dersom andre utøvere blander seg inn blant de 5 beste på
rankinglisten i enkeltredskap, vurderer uttaksgruppen å ta ut en
sjette gymnast. Utgangspunktet for identifisering av en sjette
gymnast skal være at denne kan styrke laget i minst ett redskap.
Hvis dette ikke er tilfelle, eller hvis to utøvere står likt, identifiseres
ikke en sjette gymnast.

3. Dersom 1 eller 2 gymnaster viser klasseforskjell i forhold til de
øvrige gymnastene, pr 16. februar så tas en eller to gymnaster ut til
VM laget. Vurdering av klasseforskjell gjøres på følgende måter:
- en gymnast topper rankinglistene i samtlige redskap – denne
gymnasten tas ut
- to utøvere deler på de to øverste plassene på rankinglistene i
samtlige redskap – disse 2 gymnastene tas ut.
- én og samme utøver vinner minst 4 av 5 individuelle NM-gull –
denne utøveren tas ut.
- to gymnaster deler samtlige individuelle gull og sølv medaljer i
NM – disse 2 gymnastene tas ut.
Dersom punktene over, til sammen identifiserer flere enn 2
gymnaster, er ikke forutsetningen om at 1-2 gymnaster viser
klasseforskjell tilfredsstilt, og ingen utøvere tas endelig ut på dette
tidspunktet.
Endelig uttak:
3-4 gymnaster tas ut senest innen utgangen av juni 2015.
Uttaket gjennomføres ved at uttaksgruppen bedømmer aktuelle
utøvere i samtlige programmer i forbindelse med deres trening på
hjemmebane. 3-4 utøvere settes sammen til et lag på en slik måte
at lagsummen blir maksimal. Vurderingen gjøres mellom 1.mai og
30.juni. Tidsspennet på 2 mnd er nødvendig da de 5-6 utøverne vil
ha ulike konkurranse- og restitusjonsperioder, bl.a pga EM.
Tidspunkt for hver utøver avtales mellom uttaksgruppen og
respektive klubb.
Dersom det ikke finnes midler til å teste de 3-4 gymnastene i en
utenlandsk konkurranse tett opp til dato for nominativ
påmeldingsfrist, gjøres fordeling av redskap ved at uttaksgruppen
gjør en ny bedømming av de uttatte gymnastene tett opptil fristen
for nominativ påmelding (uke 31-32).
Uttatte gymnaster tilbys deltagelse med en egenandel på
maksimum 4.000,-kr, endelig sum settes når økonomisk oversikt er
tilgjengelig.
Delegasjonsledelse
Komiteen vil komme med forslag til delegasjonsleder når laget er
klart.
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