
 
 
 

Ændringer vedr. planlagte Teamgym-konkurrencer 2020 

På baggrund af regeringens udmelding vedr. Corona-virus har Udvalget for Teamgym besluttet følgende for 

den resterende sæson. Beslutningerne er taget med udgangspunkt i regeringens aktuelle udmelding og kan 

derfor ændres i tilfælde af nye beslutninger fra regeringens side. 

Aflyste konkurrencer: 

- 14. marts TeamGym DS 1. runde Micro  Helsinge 

- 15. marts TeamGym Talent SM Micro   Helsinge 

- 21. – 22. marts TeamGym DS mini 1. runde   Viborg 

- 28. -29 marts TeamGym DS Junior 1. runde  Odense 

- 4. – 5. april TeamGym Liga Junior og Senior 2. runde Aarhus 

Der kommer ikke nogen erstatningskonkurrencer for ovenstående aflysninger 

Ændret konkurrenceafvikling: 

Ved kommende konkurrencer (2. runde for Danmarksserie og 2. runde Talent samt 3. runde Liga) bliver 

konkurrencerne afviklet som normalt, hvor resultaterne fra den forrige konkurrence bliver brugt til at 

inddele i divisioner. Aspirantrækken afvikles uden ændringer.  

Angående hold som ikke har deltaget i regionsmesterskaber (Danmarksserien og Talent):  

- Hvis et hold ikke stiller op til regionsmesterskaberne, vil det/de hold blive seedet sidst til 

Forbundsmesterskaberne i Danmarksserien eller i Talent Rækken alt afhængig af, om der er over 

eller under 96 hold i den pågældende række. 

 

Overførsel af point: 

I Liga vil holdene få overført halvdelen af deres point fra 1. runde til 3. runde (2. runde aflyst). 

I talent mini og junior vil holdene få overført halvdelen af deres point fra 1. runde til 2. runde da 1. runde er 

afviklet for alle.  

I talent micro vil holdene i vest ikke få overført halvdelen af deres point da talent micro øst er blevet aflyst. 

I øvrige rækker bortfalder reglen om overførsel af point, da forbundsmesterskaberne 1. runde er aflyst. 

 

Kvalifikation til DM 

Til 2. runde danmarksserien (micro, mini) og 3. runde Liga (junior, senior) kvalificerer de 4 hold med højeste 

pointscore inden for hver kategori (mix, pige og drenge) sig til DM. De 4 hold findes ved se på samtlige 

pointscore i hver kategori Dette betyder, at det nødvendigvis ikke er alle 4 hold i den enkelte kategori, som 

kommer fra 1. division. 

Vi ses forhåbentlig snart ude i hallerne igen. 

 

Med venlig hilsen 

Udvalget for TeamGym – marts 2020 


