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Udtagelseskonkurrencerne til EM i Valladolid 2016 vil tage udgangspunkt i erfaringerne 
fra udtagelsen til VM i 2015. Udtagelseskonkurrencen vil denne gang blive afholdt som 2 
x 2 konkurrencer. Dvs. 2 dage med 2 konkurrencer på selve dagen som vi har gjort det 
tidligere. Altså en halvering af antallet af testkonkurrencer i forhold til VM.  
 
Det vil være eksterne dommere, som bedømmer øvelserne så vidt muligt, at der kan findes dommere til 
konkurrencerne. Karaktererne bliver beregnet ud fra median beregningen. 

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

Over 20 point 10 kvalifikationspoint 
Over 19 point 9 kvalifikationspoint 
Over 18 point 8 kvalifikationspoint 
Over 17 point 6 kvalifikationspoint 
Over 16 point 4 kvalifikationspoint 

Gymnaster udtaget på forhånd 
På baggrund af præstationerne ved de seneste udtagelseskonkurrencer er Anders Emil Wesch og Lasse 
Pihl Høi Sørensen blevet forhåndsudtaget. De skal deltage i udtagelseskonkurrencerne men fokusere på at 
forbedre de øvelser, der kan give finalepladser og medaljer.  

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

Over 11 point 10 kvalifikationspoint 
Over 10 point 9 kvalifikationspoint 
Over 9,5 point 8 kvalifikationspoint 
Over 9,0 point 6 kvalifikationspoint 
Over 8,5 point 4 kvalifikationspoint 

Senior damer skal scorer kvalifikationspoint til to konkurrencer ved enten udtagelseskonkurrencerne eller 
H.C. Andersens Cup i januar. Hvis der er mere end én, ud over de forhåndsudtaget, som klarer 
udtagelseskravet, vil landstræneren udtage den gymnast, som supplerer holdet bedst. 

Gymnaster udtaget på forhånd 
Johanne Lassen Nørby, Sara Ravnholt Ørskov og Anne Sofie Okkerstrøm Mikkelsen er udtaget på forhånd 
på baggrund af deres præstationer ved udtagelseskonkurrencerne.  

Regler 
• Gymnasterne skal udføre straight og twist pass i både indledende og finale. 
• Forhåndsudtaget gymnaster kan udføre finale øvelser. 
• De resterende pladser hos herrer og damer går til de gymnaster, som har scoret flest point i 

udtagelseskonkurrencerne. 
• Der kan scores point for et sæt øvelser udført i samme testkonkurrence.  
• Gymnaster der er forhåndsudtaget skal deltage i udtagelseskonkurrencerne og være skadesfrie til 

EM. Ellers vil landstræneren kunne udtage en ny gymnast, hvis han vurderer dette er bedre for 
holdet. 

• Tie-break 
o Hvis to gymnaster ender på samme point antal vil gymnasten med den højeste pointsum i 

sidste konkurrence slutte højst placeret.  
o Skulle de ende a point her, vil pointsummen fra næstsidste konkurrence gælde osv. tilbage i 

tiden.  
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Junior drenge 
Samlede scorepoint for to samlede øvelser  Vanskelighedspoint for to samlede øvelser 

Over 67 point 10 point 
Over 66 point 9 point 
Over 65 point 8 point 
Over 64 point 6 point 
Over 63 point 4 point 

Over 17 point 10 point 
Over 16 point 9 point 
Over 15 point 8 point 
Over 14 point 6 point 
Over 13 point 4 point 

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

Junior piger 
Samlede scorepoint for to samlede øvelser  Vanskelighedspoint for to samlede øvelser 

Over 62 point 10 point 
Over 61 point 9 point 
Over 60 point 8 point 
Over 59 point 6 point 
Over 58 point 4 point 

Over 9,5 point 10 point 
Over 9,0 point 9 point 
Over 8,5 point 8 point 
Over 8,0 point 6 point 
Over 7,5 point 4 point 

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

 

Regler 
• Gymnasterne skal udføre straight og twist pass i både indledende og finale 
• De 2 gymnaster (drenge og piger) med flest point efter udtagelseskonkurrencerne bliver 

automatisk udtaget til EM. 
• Landstræneren udtager gymnast nr. 3 og 4 til juniorholdet. 
• Tie-break 

o Hvis to gymnaster ender på samme point antal vil gymnasten med den højeste pointsum i 
sidste konkurrence slutte højst placeret.  

o Skulle de ende a point her, vil pointsummen fra næstsidste konkurrence gælde osv. tilbage i 
tiden. 


