
 

 

Tumbling - Power Series 
1. Indledning 
Power Series erstatter den gamle rangliste som eksisterede på powertumbling.net og 
laver nu en konkurrenceform, der binder de forskellige Cups, der afholdes rundt omkring 
i landet sammen til en samlet konkurrence. Når du tilmelder dig via GymDanmark betaler 
et deltagergebyr for at være med i Power Series, mens du betaler arrangementsgebyr per 
enkelte konkurrence. 
 
2. Vinderen 
For at vinde Power Series skal du deltage i mindst 3 konkurrencer i serien, men du må 
gerne deltage i flere. Vinderen bliver den som opnår den højeste samlede pointsum i sine 
3 bedste konkurrencer i Power Series. 
Konkurrencen er en individuel konkurrence og pointene følger med dit licensnummer. 
Den er altså ikke klubrelateret. 
 
Eksempel: Gymnast 1 
Power Series 1 – 124,2 point 
Power Series 2 – 118,6 point (sorteres fra) 
Power Series 3 – 126,6 point 
Power Series 4 – 128,4 point 
 
Den samlede pointsum i Power Series for Gymnast 1 er (124,2 + 126,6 + 128,4) 379,2 point. 
 
Der er derfor også vigtigt at vores Power Series konkurrencer bliver afviklet efter præcis 
det samme reglement hver gang. Fx skal der altid være to øvelser i finalen, så der er 
mulighed for at opnå samme antal point i hver konkurrence. 
 
3. Rækkerne 
Der kåres en vinder i alle rækker fra niveau 1 til eliterækkerne. Point optjent i en række 
tæller kun med i den pågældende række. Dvs. at hvis du konkurrerer i B rækken og 
senere stiller op i Eliterækken, vil de point du har scoret i B rækken tælle med i Power 
Series B rækken, mens de point du har tjent i Eliterækken tæller med i Power Series 
Eliterækken. Du kan altså ikke overføre point fra en række til en anden. 
 
4. Kåring 
Når den sidste konkurrence i sæsonens Power Series er afviklet bliver vinderne kåret ved 
dette stævne. 
 



 

 

5. Præmierne 
Til vinderne af Power Series vil der være følgende præmier 

- T-shirt 
- Medalje og pokal til ejendom 
- Vandrepokal 
- Pengepræmie (eliterækkerne) 

 
6. Pointregnskab 
Pointregnskabet offentliggøres på GymDanmarks hjemmeside umiddelbart efter hver 
konkurrence i Power Series. 
 
7. Logo 
I alle invitationer og på hjemmesider bør vi skilte tydeligt med hvilke konkurrencer, der 
indgår i Power Series. Følgende logo skal placeres på forsiden af alle invitationer og være 
synligt ved tilmeldingsmodulerne. 
 
 

  
 
 


