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Kvalifiseringskriterier
Nordisk mesterskap TeamGym junior 2018
Styret har, etter innstilling fra Teknisk komité troppsgymnastikk, vedtatt følgende kvalifiseringskriterier:
Bakgrunn
Nordisk mesterskap TeamGym junior 2018 avholdes tredje helg i april i Finland. Nordisk teknisk komites
bestemmelser i forbindelse med mesterskapet:
A. Hvert land kan delta med to tropper i hver klasse.
B. 13-17 år (det året man fyller). Det er ikke rom for dispensasjoner fra aldersbestemmelsen.
C. En tropp består av 8-12 gymnaster, to reserver og tre trenere.
D. En gymnast kan kun representere et lag, men kan delta i både miks og kvinner eller menn.
Resultatmål
* Kvinner:
* Menn:
* Miks:

settes i forbindelse med utviklingen av handlingsplan og budsjett 2018.
Delta med to tropper, _______.
Delta med to tropper, _______.
Delta med to tropper, _______.

Kvalifiseringskonkurransen avholdes 25.-26.11.2017 for å rekke arrangørens frister ifm. mesterskapet på en tilstrekkelig god måte. Tropper som deltar i denne kvalifiseringskonkurransen kan
ikke delta med utøvere som er 17 år i 2017 (fyller 18 år i 2018). Utøvere som fyller 12 år kan
være med (fyller 13 år i 2018). Utøverne må altså være 12-16 år i 2017 (det året man fyller).
Arrangøren av kvalifiseringskonkurransen, Oslo Turnforening, informerer om dette i invitasjonen inkl. det
tidligere kravet fra NGTF om at TeamGym junior skal gjennomføres på lørdag 25.11.
Kvalifiseringskriterier
Aktuelle tropper må delta i den ene kvalifiseringskonkurransen: * Nasjonal konkurranse 25.-26.11., Oslo.
De to beste troppene i hver klasse kan delta i mesterskapet. Ved eventuell lik poengsum vil den troppen med
høyeste enkeltkarakter i et apparat gå foran. Den beste troppen i hver klasse gis delsubsidiering fra NGTF.
Nest beste tropp i hver klasse tilbys deltakelse på full egenfinans.
Økonomi
Den beste troppen i hver klasse gis delsubsidiering fra NGTF. Nest beste tropp i hver klasse deltar på full
egenfinans.
Delegasjonsledelse
Delegasjonsleder er Birgit Iversen. Komiteen ble gitt fullmakt til å avklare assisterende delegasjonsleder i
samarbeid med administrasjonen senere.
Presisering
Presisering ang. deltakelse i kvalifiseringskonkurranser (vedtatt av styret 25.06.2013):
Lag som skal representere Norge i internasjonale mesterskap må ha deltatt og konkurrert på normalt nivå i
de angitte kvalifiseringskonkurranser. Forbundsstyret anser det som brudd på idrettens normer om Fair Play
dersom lag ikke gjør sitt beste i en kvalifiseringskonkurranse eller mesterskap. Et brudd på disse normene er
ikke forenlig med å skulle representere Norge i et internasjonalt mesterskap.
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