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Terminliste 2020
Konkurransene i terminlisten for 2020 er nå tildelt arrangør.
Samtlige søkere har fått tilbakemelding og terminlisten er oppdatert på nettsiden
https://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/rytmisk-gymnastikk/konkurranser/
Hovedterminlisten til NGTF er også tilgjengelig
https://www.gymogturn.no/2019/06/27/hovedterminlisten-2020-er-klar/
Konkurransene vil legges inn i kalenderen på nettsiden ila høsten 2019.
Da det ikke var noen søkere for Norgesfinalen lyses konkurransen ut på nytt.
Søknadsfrist 1. august.
Søkere benytter søknadsmalen som finnes på nettsiden
https://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/reglementbestemmelser/#1467024751558-8b914950-8645
Minner samtidig om at det er mulig å søke om å bli ett av de to mulige nasjonale
arrangementene for minirekrutt i 2020 sesongen. Søknad sendes per mail til
marianne.halberg@gymogturn.no med utkast av invitasjonen.
Søknadsfrist 12. august.
I etterkant vil forbundsstyret vurdere samtlige søknader og tildele arrangementer.

Endringer i konkurranseklasser 2020
TKRG har vedtatt å gjøre følgende justeringer i klassene til 2020 sesongen:
•
•
•
•

Senior nasjonal klasse Div. C fjernes fra forbundets terminliste grunnet lavt antall
deltagere.
Junior nasjonal klasse Div. D fjernes fra forbundets terminliste grunnet lavt antall
deltagere
Nasjonal klasse tropp deles inn i ren juniorklasse og mix klasse. I mix klassen kan
man enten stille med ren seniortropp eller en miks av senior- og juniorgymnaster.
Nasjonal klasse duo/trio innføres. Det opprettes både ren juniorklasse og mix
klasse. I mix klassen kan man enten stille med ren seniortropp eller miks av
senior- og juniorgymnaster.

NB, redskap for nasjonal klasse tropp (junior og mix) er valgfritt, gjeldende fra
sesongen 2020.
Oversikt over konkurranseklasser vil oppdateres ila høsten og publiseres på nettsiden.
Terminlisten for 2020 er oppdatert og publisert i henhold til disse endringene.
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Nasjonalt reglement 2019-2020
TKRG arbeider med det nasjonale reglementet, gjeldende fra 1. august 2019.
I den nye versjonen er reglementet for nasjonal klasse duo/trio inkludert.
Reglementet er tilgjengelig på nettsiden her
https://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/reglementbestemmelser/#1467024751558-8b914950-8645

Rekruttreglement 2020
TKRG arbeider med justeringer i rekruttreglementet, gjeldende fra 2020 sesongen.
Reglementet har planlagt publisering første uken i juli og vil bli tilgjengelig på nettsiden
her https://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/reglementbestemmelser/#1467024751558-8b914950-8645

Konkurransereglement Landsfinalen 2019
TKRG informerte om det nye konkurransereglementet til Landsfinalen i 2019 på
fellesmøtet 14. juni.
Reglementet har planlagt publisering første uken i juli og vil bli tilgjengelig på nettsiden
her https://www.gymogturn.no/medlemmer/aktiviteter/reglementbestemmelser/#1467024751558-8b914950-8645

Bestemmelser for seeding 2020
TKRG har vedtatt å gå bort i fra seeding for samtlige klasser, gjeldende fra sesongen
2020. Dommerne våre skal ha kompetansen og ferdighetene til å vurdere hver gymnast
uavhengig av hvilken pulje de er trukket til. Dette vil medføre at startlister kan komme
litt tidligere da vi slipper å vente på ranking og resultater fra neste konkurranse før
trekning kan gjennomføres.
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Diverse andre oppdateringer til 2020
I løpet av høsten vil TKRG oppdatere flere diverse dokumentet på nettsiden knyttet til
2020 sesongen og videre.
Når dokumenter justeres vil de publiseres på nettsiden og informasjon sendes ut til
miljøet.
Dokumenter som vil oppdateres er blant annet følgende:
• Evaluering og eventuelle justeringer i landslagsmodellen
• Konkurranseklasser 2020
• Arrangørveiledningen
• Reglement for NM og NF (vil bli mer utfyllende enn tidligere, samler reglene i ett
dokument)
• Norgescupregler
• Redskapsfordelingen
• Søknadsmaler
• Rapportmaler
• Informasjonsmaler
• Invitasjonsmaler
Noen justeringer vil være mer omfattende, mens andre vil kun være justeringer i
henhold til for eksempel årstall.

God sommer!!

Med sportslig hilsen

TEKNISK KOMITE RYTMISK GYMNASTIKK
v/Kristin Gilbert
Leder /s

Marianne Halberg
Konsulent RG

