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Verdensmesterskaberne	
Der skal udtages 4 herrer til VM i Sofia og disse bliver udtaget i 3 udtagelseskonkurrencer i september 
2017.  
Det vil være eksterne dommere, der bedømmer øvelserne så vidt muligt der kan findes dommere til 
konkurrencerne. Startlister og pointsystem vil blive lavet af Sporttech systemet. 

Mænd 

Samlede scorepoint for to samlede øvelser  Vanskelighedspoint for to samlede øvelser 
Over 72 point ........... 10 point 
Over 71 point ............. 9 point 
Over 70 point ............. 8 point 
Over 69 point ............. 6 point 
Over 68 point ............. 4 point 

Over 19 point ........... 10 point 
Over 18 point .............. 9 point 
Over 17 point .............. 8 point 
Over 16 point .............. 6 point 
Over 15 point .............. 4 point 

(der kan scores for både indledende og finalen) (der kan scores for både indledende og finalen) 

Damer 

Samlede scorepoint for to samlede øvelser  Vanskelighedspoint for to samlede øvelser 
Over 64 point ........... 10 point 
Over 63 point ............. 9 point 
Over 62 point ............. 8 point 
Over 61 point ............. 6 point 
Over 60 point ............. 4 point 

Over 9,0 point .......... 10 point 
Over 8,0 point ............. 9 point 
Over 7,8 point ............. 8 point 
Over 7,6 point ............. 6 point 
Over 7,4 point ............. 4 point 

(der kan scores for både indledende og finalen) (der kan scores for både indledende og finalen) 

Udtagelseskonkurrencer 
- 1.-3. september – træningssamling i Odense 
- 15.-17. september – træningssamling i Odense 

VM regler 
- Der bliver sprunget efter FIG CoP 2017-2020 regler og vanskeligheder. 
- De 3 gymnaster der opnår flest point er automatisk udtaget.  
- Den 4 gymnast og en eventuel reserve bliver udpeget af landstræneren på baggrund af at skabe et 

så stærkt hold til VM (holdkonkurrence) 
- Udtagelseskonkurrencerne landes på normalt konkurrencelanding og ikke grav eller semi. 
- Udtagelseskonkurrencerne vil blive afholdt på Skakoun eller Spieth fiberbane  
- Der skal udføres straight og twist pass til udtagelseskonkurrencen i både indledende og finale. 
- NYT 

o Hvis man scorer 20 point til en konkurrence, bliver man forhåndsudtaget og kan til de 
efterfølgende konkurrence vælge at køre straight/twist eller finale øvelser. 

o Hvis mere end 4 gymnaster bliver forhåndsudtaget, vil gymnasterne med højeste pointsum 
i kvalifikationen blive udtaget. 

Tiebreak regler 
Hvis to gymnaster ender på samme point antal vil gymnasten med den højeste pointsum i sidste 
konkurrence slutte højst placeret. Skulle de ende a point her, vil pointsummen fra næstsidste 
konkurrence gælder osv. tilbage i tiden.	 	
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World	Age	Group	competition	
Der kan max udtages 4 drenge og 4 piger i hver aldersgruppe til WAGC i Sofia. Disse bliver udtaget i 3 
udtagelseskonkurrencer i april/maj og august 2017.  

Udtagelseskrav 
Piger 11-12:  over 3,8 (^^^^^f-/ og (^^^^^f2/ 
Drenge 11-12:  over 4,5 (^^^^^f2/ og (^^^^^f4/ 
Piger 13-14:  over 7,1 (^^^^^^--o og (2^^^^f--o 
Drenge 13-14:  over 7,1 (^^^^^f--/ og (^^^^^^f-2o 
Piger 15-16: over 7,5 (^^^^^^--< og (2^^^^f--< 
Drenge 15-16: over 9,5 (f--/^^^f--o og (^^^^^f-22o 
Piger 17-21: over 7,5 (^^^^^^--< og (2^^^^f--< 
Drenge 17-21:  over 12,4 (f--/^^^^--/ og (f2-/^^^f22o 

Udtagelseskonkurrencer 
- 29. april – Forbundsmesterskaberne (indledende + finale) 
- 20. maj – Senior DM (kun for 18+, som ikke må deltage i Forbundsmesterskabet) 
- 4. august – Sommerlejr i Odense (indledende + finale) 
- 6. august – Sommerlejr i Odense (indledende + finale) 

WAGC regler 
- For at blive udtaget til WAGC skal gymnasterne klare vanskelighedskravet for deres 

aldersgruppe 2 gange. (fx. indledende + finale eller ved to forskellige konkurrencer) 
- Der bliver sprunget efter FIG CoP 2017-2020 regler og vanskeligheder. 
- Udtagelseskonkurrencerne landes på normal konkurrencelanding og ikke grav/semi 
- Udtagelseskonkurrencerne vil blive afholdt på Skakoun eller Spieth fiberbane 
- Gymnasterne må udføre to valgfrie øvelser. 

	

Tiebreak regler 
Hvis mere end 4 gymnaster i en aldersgruppe klare kravet 2 gange eller flere vil udtagelsen blandt 
gymnasterne foregå på følgende måde: 

- Det er ikke antallet af gange man har opnået kravet, men den samlede sum der er afgørende 
for hvilken gymnast, der bliver udtaget – hvis flere end 4 gymnaster i samme aldersgruppe har 
klaret kravet. 

- Den med den højeste samlede vanskelighed i alle øvelser, hvor vanskelighedskravet af opnået 
bliver udtaget. 

Eksempel: 
Gymnast 1: 
Første konkurrence: 12,5 – anden konkurrence 13,2 – tredje konkurrence 14,0 – Samlet: 39,7 
 
Gymnast 2:  
Første konkurrence: 13,0 – anden konkurrencen 13,0 – tredje konkurrence 13,0 – Samlet: 39,0 
 
Gymnast 1 vil blive udtaget 


