
Udtagelseskrav VM 2019  
Tokyo - Japan 

 

 

Verdensmesterskaberne 
Der skal udtages 2 herrer til VM i Tokyo. Disse bliver udtaget over 3. udtagelseskonkurrencer.  
Rasmus Steffensen og Adam Scharf Matthisen er forhåndsudtaget, da de igennem en længere periode 
har vist, at de ligger på et niveau, der er markant højere end resten af truppen.  
 
Der kan udtages 4 damer til VM i Tokyo og disse vil blive udtaget over 3. udtagelseskonkurrencer.  
Der 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 VM-point 
Over 71 point ....... 9 VM-point 
Over 70 point ....... 8 VM-point 
Over 69 point ....... 6 VM-point 
Over 68 point ....... 4 VM-point 

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

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

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

Udtagelseskonkurrencer 
- 1. konkurrence 11. Maj – Senior DM / Udtagelseskonkurrence i Odense Idrætspark 

o Udtagelsen indgår i det officielle Nationale mesterskab. 
 
- 2. og 3. konkurrence 24. og 25. August – Udtagelseskonkurrence på Vesterlund Efterskole 

o Udtagelsen er en separat konkurrence, med åben formiddags træning og udtagelse om eftermiddagen. 

VM-regler 
- Der bliver sprunget efter FIG CoP 2017-2020 regler og vanskeligheder. 
- De 2 herrer gymnaster og evt. 4 dame gymnaster der opnår flest VM-point er automatisk udtaget.  
- Udtagelseskonkurrencerne vil blive afholdt på Skakoun eller Spieth fiberbane. 
- Laningszonen vil være ”hårdlanding”.  
- Der skal udføres straight og twist pass til udtagelseskonkurrencen. 
- Scorer man 20 VM-point til en udtagelseskonkurrence, bliver man forhåndsudtaget. 
- Er man allerede blevet forhåndsudtaget eller, scorer man 20 VM-point til en 

udtagelseskonkurrence, kan man til de efterfølgende udtagelseskonkurrencer vælge at køre 
straight/twist eller finale øvelser. 

- Hvis mere end 4 gymnaster bliver forhåndsudtaget, vil gymnasterne med højeste samlede 
pointsum fra udtagelseskonkurrencerne blive udtaget. 



Udtagelseskrav VM 2019  
Tokyo - Japan 

 

 

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. 
 

Tilmelding 
- Tilmeldingen skal foregå igennem klubtræneren og dette er gældende for både nuværende 

landsholdsgymnaster og gymnaster der ikke er på landsholdet. 
 
- Tumblere og klubtrænere* skal tilmeldes senest den 1. juli 2019, ved at kontakte seniorlandstræner 

Sebastian Toft Bro på sebastian@powertumbling.net med følgende info: 
 

 
Tumbler  Træner 

o Fulde navn på tumbler. Antal trænere. 
o Fødselsår på tumbler. Fulde navn på trænere. 
o Datoer for tilmelding. Datoer for tilmelding. 

 
- Tumblere der er aktive i landsholdstruppen og IKKE kan deltage ved udtagelseskonkurrencerne skal 

FRAMELDE sig igennem deres klubtrænere.  
 

*Vi opfordre til at man stiller op til udtagelseskonkurrencerne med sin klub træner, og selvfølgelig i klub 
dragt, da det er sin egen klub man skal repræsentere til udtagelsen. 
 
NYT 
For at kunne deltage til en udtagelse skal alle gennemgå et kursus på WADA (World Anti doping 
Agency). Først når kurset er overstået kan der bestilles en international licens. Dokumentation for 
bestået kursus sendes til landstræner Sebastian Toft Bro inden første udtagelseskonkurrence. 
 
Link til kursus: 
https://adel.wada-ama.org/en 
 


