Brøndby d. 20.04.2021

Ændringer vedr. flytning af planlagte rytmiske konkurrencer
På baggrund af sidste udmelding fra regeringen og åbning af indendørstræning for unge under 18 år fra
d. 21.04, har Udvalget for Rytmisk Gymnastik på møde d. 19. april 2021 besluttet følgende ændringer i
afviklingen af konkurrencerne. Tidligere udmeldte retningslinjer er stadig gældende – se nederst i dette
skriv.
ÆNDRINGER I RØDT
Dato
12.-13. juni

Aktivitet
GPR DM 2 rd + SM/FM/JM

18.-20. juni

RSG DM + SM/FM/JM

20. maj

Efterskole DM

29.-30. maj

AGG DM

22. august

Sommerseminar

Afvikling vurderes
Vært: GF Køge Bugt
Der uddeles både DM, JM, FM og SM medaljer
Afvikles med gymnaster/dommere i hallen
med live streaming. Der arbejdes på en vest
vært, så stævnet afvikles på 2 lokationer.
Vært: Tåstrup IF
Der uddeles både DM, JM, FM og SM medaljer
Afvikles med gymnaster/dommere i hallen
med live streaming
Afholdes virtuelt og med mulighed for
indsendelse af video til bedømmelse på dagen
Vært: Espergærde IF
Afvikles med gymnaster/danske dommere i
hallen med live streaming. Der indsendes
video til official practice, ingen finaler afvikles,
de yngste afvikles lørdag, de ældste søndag
Virtuelt (kl. 10-16)

AGG:
Afvikles som AGG Udtagelseskonkurrencen part 1:
Der indsendes video til official practice
Holdet kommer kun 1 gang på konkurrencegulvet
Lørdag: de yngste
Søndag: de ældste

Efterskole DM i Rytme:
Afvikles virtuelt fra egen hal og med med mulighed for at indsende video til bedømmelse.
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RSG:
Tilmelding til DM rykkes til medio maj
Alle tilmeldte til Regionsmesterskaberne kan anmode om at få deltagergebyr tilbagebetalt.
Tilbagebetaling bliver effektueret samlet efter sæsonafslutning.
Er man kun tilmeldt regionsmesterskaber, skal tilmelding flyttes til DM via kontakt til kontoret
(sport@gymdanmark.dk), hvis man ønsker at deltage til DM/FM/SM/JM
DM/Regionsmesterskaberne:
• Junior og Senior
o Afvikles som normalt (dvs 2 (2 div) 4 serier (1 div) tæller)
• Alle andre rækker
o Hvis du deltager i en række med 4 serier, tæller de 3 serier (bedste resultater)
o Hvis du deltager i en række med 3 serier, tæller de 2 serier (bedste resultater).
o Hvis du deltager i minirække med 2 serier, tæller den 1 serie (bedste resultater)

GPR:
Alle tilmeldte til Regionsmesterskaberne kan anmode om at få deltagergebyr tilbagebetalt.
Er man kun tilmeldt regionsmesterskaber, skal tilmelding flyttes til DM via kontakt til kontoret
(sport@gymdanmark.dk), hvis man ønsker at deltage til DM/FM/SM/JM
Kan man ikke stille op til DM kan deltagergebyr tilbagebetales via kontakt til kontoret
(sport@gymdanmark.dk). Tilbagebetaling bliver effektueret samlet efter sæsonafslutning.
FRIST FOR ÆNDRINGER: 01.05.21
DM og Regionsmesterskaberne:
• Junior og Senior (ikke Senior Fri)
o Afvikles som normalt dvs fri + redskabsserie (2 serier)
• Mini, pige
o I de rækker med 2 serier skal man stille op med 2 serier, den serie med bedst resultat
tæller (Begge serier behøver ikke være færdig).
o Ændring af række er ikke mulig, da det er muligt kun at stille med 1 serie. Giv URG
besked senest 1. maj, hvis I vælger denne løsning af hensyn til planlægning., så vi ikke
afsætter tid til serie 2 i programmet. Vi opfordrer dog alle til at stille med 2 serier,
også selvom den ene ikke er færdig.

Med venlig hilsen
Udvalget for Rytmisk Gymnastik
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Retningslinjer for afvikling af konkurrencer i regi af URG:
•

Der opereres med 3 forskellige afviklingsmuligheder:
o Fysisk til stede i hallen med publikum
o Fysisk til stede i hallen uden publikum, med live streaming
o Virtuel konkurrence. Gymnaster konkurrerer fra egen hal, med live streaming alternativt
forhåndsindsendelse af videoer

•

For at aktiviteter afholdes skal følgende være opfyldt:
o Gymnaster i rækker fra 12 år (mini) og yngre skal have mulighed for at træne i foreningen
minimum 1 måned før medaljegivende konkurrence afholdes
(RSG enkelt gymnast/gruppe, AGG/GPR som hold)
o Gymnaster i rækker fra 12 år (pige/prejunior) og ældre skal have mulighed for at træne i
foreningen minimum 14 dage før medaljegivende konkurrence afholdes
(RSG enkelt gymnast/gruppe, AGG/GPR som hold)
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