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Kvalifisering til junior NM i RG 2019
YNGRE JUNIOR NIVÅ 4 INTERNASJONAL KLASSE:
-

Åpen klasse, ingen kvalifisering

-

Under NM konkurreres det i 4-kamp.

-

Gymnaster i klassen yngre junior har muligheter til å kvalifisere seg
til NM-finalene i enkeltredskap på lik linje med gymnaster i klassen
junior.

-

Gymnaster i klassen yngre junior Nivå 3 kan stille i NM med 4
redskaper, men da går man opp 1 klasse og mister plassering på
ranking i nivå 3 og kan ikke stille i Norgesfinalen. Dersom gymnast
i klassen yngre junior nivå 3 går opp en klasse i NM (stiller i 4
redskaper), må det meldes inn til konsulent RG på forhånd.
Gymnast i klassen yngre junior Nivå 3 kan stille i lag-NM uten å
miste plasseringen i nivå 3 dersom gymnast stiller i 1-3 redskaper
på laget, men gymnast vil ikke få plassering i 4-kamp. Gymnasten
kan kvalifisere seg til redskapsfinale på lik linje med gymnaster
som stiller i 4-kamp.

JUNIOR NIVÅ 6 INTERNASJONAL KLASSE:
-

Åpen klasse, ingen kvalifisering

-

Under NM konkurreres det i 4-kamp.

-

Gymnaster i klassen junior Nivå 5 kan stille i NM med 4 redskaper,
men da går man opp 1 klasse og mister plassering på ranking i nivå
5 og kan ikke stille i Norgesfinalen. Dersom gymnast i klassen
junior nivå 5 går opp en klasse i NM (stiller i 4 redskaper), må det
meldes inn til konsulent RG på forhånd.
Gymnast i klassen junior Nivå 5 kan stille i lag-NM uten å miste
plasseringen i nivå 5 dersom gymnast stiller i 1-3 redskaper på
laget, men gymnast vil ikke få plassering i 4-kamp. Gymnasten kan
kvalifisere seg til redskapsfinale på lik linje med gymnaster som
stiller i 4-kamp.
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JUNIOR TROPP:
-

Åpen klasse, ingen kvalifisering

-

Utvidede regler for deltagelse på mer enn én tropp som gjelder i
Twentyfour Cup, gjelder ikke under NM.

-

Maks 8 gymnaster kan meldes på, men kun de gymnaster som har
kjørt min. en kjøring i NM, i den delen av konkurransen det deles ut
medalje for, kan få NM medalje/premie. Alle påmeldte får
deltagerpremie.

JUNIOR DUO/TRIO
-

De 3 første Norgescup-konkurransene (Straen, Skjeberg og
Bergen) teller på rankinglisten som gjelder som uttak til NM
Duo/Trio Junior. Kvalifisering etter rankinglisten pr. 12. mars
(troppene er på rankinglisten etter å ha deltatt i én konkurranse).

-

8 Duo/Trio’er kvalifiserer seg til NM i denne klassen.

-

Vanlige aldersbestemmelser for junior gjelder.

Kvalifisering til senior NM i RG 2019
SENIOR INTERNASJONAL KLASSE NIVÅ 8
-

Åpen klasse, ingen kvalifisering

-

Gymnaster i klassen senior Nivå 7 kan stille i NM med 4 redskaper,
men da går man opp 1 klasse og mister plassering på ranking i nivå
7 og kan ikke stille i Norgesfinalen. Dersom gymnast i klassen
senior nivå 7 går opp en klasse i NM (stiller i 4 redskaper), må det
meldes inn til konsulent RG på forhånd.
Gymnast i klassen senior Nivå 7 kan stille i lag-NM uten å miste
plasseringen i nivå 7 dersom gymnast stiller i 1-3 redskaper på
laget, men gymnast vil ikke få plassering i 4-kamp. Gymnasten kan
kvalifisere seg til redskapsfinale på lik linje med gymnaster som
stiller i 4-kamp.
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SENIOR TROPP:
-

Åpen klasse, ingen kvalifisering

-

Under NM kan senior tropp delta i program med ball og/eller
ring/køller.

-

For begge program må gjeldende aldersbestemmelser for senior
tropp følges.

-

Utvidede regler for deltagelse på mer enn en tropp som gjelder i
Twentyfour Cup, gjelder ikke under NM.

-

Maks 8 gymnaster kan meldes på, men kun de gymnaster som har
kjørt min. en kjøring i NM, i den delen av konkurransen det deles ut
medalje for, kan få NM medalje/premie. Alle påmeldte får
deltagerpremie.

SENIOR DUO/TRIO
-

De 3 første Norgescup-konkurransene (Straen, Skjeberg og
Bergen) teller på rankinglisten som gjelder som uttak til NM
Duo/Trio Junior. Kvalifisering etter rankinglisten pr. 12. mars
(troppene er på rankinglisten etter å ha deltatt i én konkurranse).

-

8 Duo/Trio’er kvalifiserer seg til NM i denne klassen

-

Senior duo/trio må minimum ha 1 gymnast i senior alder, det kan
ellers benyttes juniorgymnaster på gruppen.
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Kvalifisering til Norgesfinalen i RG 2019
NASJONAL KLASSE TROPP:
-

Åpen klasse, ingen kvalifisering.

JUNIOR NASJONAL KLASSE, Divisjon A og B:
-

De 4 norgescup-konkurransene (Skjeberg, Stavanger, Asker og
Asker) teller på rankinglisten som gjelder som uttak til
Norgesfinalen. Kvalifisering etter rankinglisten pr. 7. mai.
(gymnastene er på rankinglisten etter å ha deltatt i én NCkonkurranse).

-

10 gymnaster kvalifiserer seg i junior nasjonal klasse Div.A.

-

10 gymnaster kvalifiserer seg i junior nasjonal klasse Div.B.

-

Divisjon C og D deltar ikke i Norgesfinalen.

-

Første reserve stiller utenfor konkurranse med startnr.0. Det settes
totalt opp 3 reserver og det er automatisk opprykk blant disse 3
ved strykninger inntil 1t før konkurransen.

-

I de tilfeller hvor antall gymnaster totalt i klassen er antall
kvalifiserte +2, stiller også 2.reserve utenfor konkurranse med
startnr.0

SENIOR NASJONAL KLASSE, Divisjon A og B:
-

De 4 norgescup-konkurransene (Skjeberg, Stavanger, Asker og
Asker) teller på rankinglisten som gjelder som uttak til
Norgesfinalen. Kvalifisering etter rankinglisten pr. 7. mai.
(gymnastene er på rankinglisten etter å ha deltatt i én NCkonkurranse).

-

10 gymnaster kvalifiserer seg i senior nasjonal klasse Div.A.

-

10 gymnaster kvalifiserer seg i senior nasjonal klasse Div.B.

-

Divisjon C ikke i Norgesfinalen.
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-

Første reserve stiller utenfor konkurranse med startnr.0. Det settes
totalt opp 3 reserver og det er automatisk opprykk blant disse 3
ved strykninger inntil 1t før konkurransen.

-

I de tilfeller hvor antall gymnaster totalt i klassen er antall
kvalifiserte +2, stiller også 2.reserve utenfor konkurranse med
startnr.0

YNGRE JUNIOR NIVÅ 3 INTERNASJONAL KLASSE:
-

De 4 norgescup-konkurransene (Straen, Skjeberg, Bergen og
Asker) teller på rankinglisten som gjelder som uttak til
Norgesfinalen. Kvalifisering etter rankinglisten pr. 7. mai.
(gymnastene er på rankinglisten etter å ha deltatt i én NCkonkurranse).

-

10 gymnaster kvalifiserer seg i denne klassen.

-

Første reserve stiller utenfor konkurranse med startnr.0. Det settes
totalt opp 3 reserver og det er automatisk opprykk blant disse 3
ved strykninger inntil 1t før konkurransen.

-

I de tilfeller hvor antall gymnaster totalt i klassen er antall
kvalifiserte +2, stiller også 2.reserve utenfor konkurranse med
startnr.0

JUNIOR NIVÅ 5 INTERNASJONAL KLASSE:
-

De 4 norgescup-konkurransene (Straen, Skjeberg, Bergen og
Asker) teller på rankinglisten som gjelder som uttak til
Norgesfinalen. Kvalifisering etter rankinglisten pr. 7. mai.
(gymnastene er på rankinglisten etter å ha deltatt i én NCkonkurranse).

-

10 gymnaster kvalifiserer seg i denne klassen.

-

Første reserve stiller utenfor konkurranse med startnr.0. Det settes
totalt opp 3 reserver og det er automatisk opprykk blant disse 3
ved strykninger inntil 1t før konkurransen.

-

I de tilfeller hvor antall gymnaster totalt i klassen er antall
kvalifiserte +2, stiller også 2.reserve utenfor konkurranse med
startnr.0
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SENIOR NIVÅ 7 INTERNASJONAL KLASSE:
-

De 4 norgescup-konkurransene (Straen, Skjeberg, Bergen og
Asker) teller på rankinglisten som gjelder som uttak til
Norgesfinalen. Kvalifisering etter rankinglisten pr. 7. mai.
(gymnastene er på rankinglisten etter å ha deltatt i én NCkonkurranse).

-

10 gymnaster kvalifiserer seg i denne klassen.

-

Første reserve stiller utenfor konkurranse med startnr.0. Det settes
totalt opp 3 reserver og det er automatisk opprykk blant disse 3
ved strykninger inntil 1t før konkurransen.

-

I de tilfeller hvor antall gymnaster totalt i klassen er antall
kvalifiserte +2, stiller også 2.reserve utenfor konkurranse med
startnr.0
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