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Grand Prix Rytme reglementsændringer 2017/2018 
Alle ændringer er noteret med rød skrift i reglementsoplæggene.  Ændringerne, der blot er præciseringer og forklarende er ikke medtaget i denne 
oversigt.  
Slettede ord eller ændringer, der har betydning fremgår nedenfor: 

BEMÆRK AT TEKST I FELTER KAN FORSÆTTE PÅ NÆSTE SIDE! 

Generelt reglement: 

Kapitel Gældende tekst Ændret til  Begrundelse 
Konkurrencestruktur Alle rækker undtagen Efterskole DM er repræsenteret til 

1. runde af forbundsmesterskabet. 
Der konkurreres om at placere sig i divisioner. Antallet af 
hold er afgørende for antallet af divisioner ved 2. runde af 
forbundsmesterskabet. Deling i divisioner foretages på 
stævnedagen for 1. runde af forbundsmesterskabet af 
URG. Der deles i 2 divisioner ved minimum 14 hold og 3 
divisioner ved minimum 21 osv. Er antallet af holdene 
ulige – skal der flest hold i 1. division. Der tages hensyn til 
karakterforskel, i tilfælde af en karakterforskel ved 3 point 
eller mere mellem to hold, bør de placeres i hver sin 
række, således at der tages hensyn til både antal af hold 
og karakterforskel. 
 

Det er obligatorisk at tilmelde sig for alle rækker undtagen 
Efterskole DM til 1. runde af forbundsmesterskabet 
uanset deltagelse, da der konkurreres om at placere sig i 
divisioner. Antallet af hold er afgørende for antallet af 
divisioner ved 2. runde af forbundsmesterskabet. Deling i 
divisioner foretages på stævnedagen for 1. runde af 
forbundsmesterskabet af URG. Der deles i 2 divisioner ved 
minimum 14 hold og 3 divisioner ved minimum 21 osv. Er 
antallet af holdene ulige – skal der flest hold i 1. division. 
Der tages hensyn til karakterforskel, i tilfælde af en 
karakterforskel ved 3 point eller mere mellem to hold, bør 
de placeres i hver sin række, således at der tages hensyn 
til både antal af hold og karakterforskel. 
 

Det giver forvirring i forhold til 
divisionsinddeling, at ikke alle 
deltager ved DM 1 runde, især i 
rækker, hvor antal af hold ligger 
lige under antal for 
divisionsinddeling. Det ønskes 
derfor, at man tilmelder sig, så 
holdet fremgår af 
deltagerlisten, således at det 
samlede antal for DM 2. runde 
er kendt ved divisionsinddeling. 
Deltagelse er ikke obligatorisk 
for deltagelse i 2. runde, se 
længere nede i reglementet. 

Konkurrencestruktur Et holds karakter ved 1. runde er således bestemmende 
for, hvilken division holdet skal stille op i ved 
regionsmesterskaberne samt 2. runde af 
forbundsmesterskabet. Ved manglende fremmøde ved 1. 
runde af forbundsmesterskabet placeres holdet 
automatisk i 1. division ved regions- og 2. runde af 
forbundsmesterskabet dog kan der tages hensyn til 
karakterforskelle fra Regions-mesterskaberne i forhold til 
en ændring af placering fra 1. division til 2. division i 2. 
runde af forbundsmesterskabet.   

Et holds karakter ved 1. runde er således bestemmende 
for, hvilken division holdet skal stille op i ved 
regionsmesterskaberne samt 2. runde af 
forbundsmesterskabet. Ved manglende fremmøde ved 1. 
runde af forbundsmesterskabet placeres holdet 
automatisk i 1. division ved regions- og 2. runde af 
forbundsmesterskabet.  

Fjernes ordlyd omkring ”hold 
udenfor konkurrence”, da det 
er favnet af 0,5 reglen. 
 
Fjernes ordlyd omkring flytning 
af division efter 
regionsmesterskaberne, da det 
giver rod i forhold til 
lodtrækning, der foretages ved 
DM 2. runde.  
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Konkurrencestruktur Det er obligatorisk at deltage ved regionsmesterskaberne, 
for at kunne stille op ved 2. runde af 
forbundsmesterskabet. 
  

Det er obligatorisk at deltage ved enten 1. runde af 
forbundsmesterskabet eller regionsmesterskaberne, for 
at kunne stille op ved 2. runde af forbundsmesterskabet. 
Det er muligt kun at deltage ved regionsmesterskaberne. 

Mere fleksibilitet i forhold til at 
krav for at deltage i DM 2. 
runde. 

Konkurrencestruktur N/A Efterskole DM: Der afvikles indledende runde uden 
offentlige point til inddeling i divisioner, hvis der deltager 
minimum 14 hold i samme række. Inddeling af divisioner 
foretages jf. regler foreskrevet under DM 1. runde af 
forbundsmesterskabet. Derefter konkurreres i de inddelte 
divisioner. 

Output efter evaluering efter 
årets efterskole DM i rytme, 
hvor divisionsinddeling blev 
foretaget for første gang. 

Konkurrence-
ansvarlige 

 N/A Der er 3 konkurrenceansvarlige pr. konkurrence. Dette er 
henholdsvis formand for URG, dommertovholder for 
konkurrencen og en udvalgt dommer, der dømmer 
gennemgående hele dagen og/eller hele konkurrencen. 
Disse skal repræsentere minimum 2 foreninger, hvoraf de 
to med dommerkompetencer skal repræsentere hver sin 
forening. Såfremt formand fra URG ikke er tilstede, 
udpeges andet URG medlem. 
En af de 3 personer, der er konkurrenceansvarlige, må 
ikke have andre opgaver, dog undtaget instruktøropgaver 
for egne hold, under konkurrencen, således at 
vedkommende er tilgængelig under hele konkurrencen. 
En konkurrenceansvarlig er inhabil, hvis klage eller tvist 
omhandler eller er indgivet af dennes forening. Der 
vælges en anden dommer/URG medlem til at behandling 
mhp at træffe en afgørelse.  Denne person skal vælges 
således, at der minimum er 2 foreninger repræsenteret, 
hvoraf de to med dommerkompetencer skal 
repræsentere hver sin forening. 
Under konkurrencer, er det kun de 
konkurrenceansvarlige, der må kontakte dommerne. 
Opgaver på konkurrencedage for de 
konkunkurrenceansvarlige: 

• Sikre at konkurrencerne afvikles i henhold til 
gældende reglementer/regler  

• Formidle ændringer i holddeltagelse og/eller 
antal dommere til beregnerne 

Nyt afsnit, har været afprøvet i 
sæson 2016/2017. 
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• Foretage eventuelle kontroller på foranledning af 
URG 

• Modtage klager indgivet under konkurrencen og 
behandle disse mhp en afgørelse og endelig 
afslutning  

• Afgøre tvister opstået under konkurrencen 
Såfremt afgørelser af tvister og/eller klager ikke kan 
træffes på dagen, skal henvendelsen løftes ind i relevant 
arbejdsudvalg eller URG for at afgørelse træffes 
 

Generelle betingelser 
for alle rækker 

 - Man er deltager ved en konkurrence, når man fremgår af 
GymDanmarks deltagerliste til den pågældende 
konkurrence samt konkurrencelicens er indløst, hvis dette 
er påkrævet for konkurrencen. 

Ny tekst, der sikrer at deltager 
gebyr er betalt til GymDanmark, 
samt at antal gymnaster, der 
bestilles medaljer til under 
kontrol. 

Generelle betingelser 
for alle rækker 

- Stiller et hold op med for få gymnaster jf. krav i de 
specifikke reglementer trækkes holdets udførselskarakter 
0,5 point pr. manglende gymnast.   

- Stiller et hold op med for få gymnaster på 
konkurrencedagen jf. krav i de specifikke reglementer 
trækkes holdets udførselskarakter 0,5 point pr. 
manglende gymnast. På konkurrencedagen må der ikke 
være tilmeldte gymnaster tilstede, når et hold stiller op 
med for få gymnaster, dog undtaget hvis disse er istand til 
at udføre gymnastik. 

Præcisering af ordlyd omkring 
at der skal tilmeldes korrekt 
antal jf. reglementerne. 

Generelle betingelser 
for alle rækker 

 Skema med vejledende yngre aldersgrænse er opdateret 
med årgang 2018/2019 

Generel opdatering 

Koreografiskemaer Kopieres i 6 eksemplarer 
 

Kopieres i 8 eksemplarer Dommerne anvender disse 
skemaer, og der ønskes 8 
stykker. 

Oversigt over 
håndredskaber 

Tabel med oversigt: 
2017 redskaber for alle rækker 

Tabel med oversigt: 
2021 redskaber tilføjet 

Generel årlig opdatering 

Oversigt over 
håndredskaber 

Redskab Tøndebånd (mini/pige/junior/senior): 
Størrelse: 
60-70 cm (mini) / 70-80 cm (pige)/ 72-90 cm (junior)/ 82-
90 cm (senior) 

 
Størrelse: 
Frit valg, dog ens for hele holdet (mini/pige), min 72 
cm/diameter (junior)/ min 82 cm/diameter (senior) 

Mulighed for at anvende andre 
størrelser ved ”store/små” 
højder på hold for de mindste 
og angivelse af 
minimumsstørrelse for de 
ældste. 
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Oversigt over 
håndredskaber 

Redskab Bold (junior/senior): 
Størrelse: 
58-62 cm/omkreds 

 
Størrelse: 
Min 58 cm/omkreds 

Angivelse af minimumsstørrelse 
i stedet for præcist mål. 

Oversigt over 
håndredskaber 

Redskab Vimpel (mini/pige/junior/senior) 
Størrelse: 
2-3 meter (mini) / 3-4 meter (pige) / 5-6 meter (junior) / 6 
meter (senior) 

Længde (bånd): 
2-3 meter (mini) / 3-4 meter (pige) / 5-6 meter (junior) / 6 
meter (senior) 

Præcisering af længde (uden 
pind) 

Oversigt over 
håndredskaber 

Efterskole følger GPR på nær ved vimpel, her køres køller Frit valg mellem alle redskaber til redskabsserie: 
bold/køller/tov/tøndebånd 

Output efter evaluering efter 
årets efterskole DM i rytme, på 
baggrund af manglende 
deltagere i redskabsserien. 

 

 

 

Specifikke reglementer: 

Mikro/Mini/Mini Mono 

Kapitel Gældende tekst Ændret til  Begrundelse 
Forbudte bevægelser Dvs. løft vil blive fratrukket værdien af den tekniske 

karakter. Der gives fradrag for hvert løft, dog er 
pararbejde tilladt, når det ikke medfører for høj 
belastning! Se fradragstabel i Bedømmelsesreglement. 

Pararbejde tilladt, når det ikke medfører for høj 
belastning.  
Der gives fradrag for hvert løft. Disse vil blive fratrukket 
værdien af den tekniske karakter.  Se fradragstabel i 
Bedømmelsesreglement. 

Omformulering til bedre dansk 
for præcisering af pararbejde, 
der ikke er løft. 

Tekniske muligheder 
– redskabstekniske 
sværheder 

Bold – grp 7, Tov-grp 7, Tøndebånd – grp 8  
Bemærk kun point for venstrehåndsarbejde. 

Bold – grp 7, Tov-grp 7, Tøndebånd – grp 8  
Sætning slettes 

Det skal være muligt at få point 
for andet end 
venstrehåndsarbejde 
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Pige/Tweens  

Kapitel Gældende tekst Ændret til   Begrundelse 
Reglement Serie 2: 

Det er tilladt at max. 1 gymnast deltager i redskabsserien, 
som ikke har deltaget i fri serie 

Serie 2: 
Det er tilladt at max. 2 gymnaster deltager i serie 2, som 
ikke har deltaget i serie 1 

Større fleksibilitet for at få flere 
gymnaster på gulvet (mindre 
antal passive reserver) 

Forbudte bevægelser Forbudte bevægelser, dvs. løft vil blive fratrukket værdien 
af den tekniske karakter. Der gives fradrag for alle løft 
over skulderhøjde og ligeledes hvis løftet ikke er aktivt. Et 
aktivt løft defineres således: den løftede pige er aktiv ved 
afsæt, flyvefase og landing og bevægelsen er én flydende 
aktiv bevægelse uden stop. Se fradragstabel i 
Bedømmelsesreglement. 

Pararbejde er tilladt, når det ikke medfører for høj 
belastning.  
Der gives fradrag for alle løft over skulderhøjde og 
ligeledes hvis løftet ikke er aktivt. Et aktivt løft defineres 
således: den løftede pige er aktiv ved afsæt, flyvefase og 
landing og bevægelsen er én flydende aktiv bevægelse 
uden stop.  Disse vil blive fratrukket værdien af den 
tekniske karakter.  Se fradragstabel i 
Bedømmelsesreglement. 

Omformulering til bedre dansk 
for præcisering af pararbejde, 
der ikke er løft. 

Tekniske muligheder 
– redskabstekniske 
sværheder 

Bold–grp 7, Tov–grp 9, Tøndebånd–grp 8, Vimpel–grp 7  
Bemærk kun point for venstrehåndsarbejde. 

Bold–grp 7, Tov–grp 9, Tøndebånd–grp 8, Vimpel-grp 7  
Sætning slettes 

Det skal være muligt at få point 
for andet end 
venstrehåndsarbejde 

 

Junior/Senior Fri/Senior/Efterskole 

Kapitel Gældende tekst Ændret til   Begrundelse 
Reglement Serie 2: 

Det er tilladt at max. 1 gymnaster deltager i 
redskabsserien, som ikke har deltaget i fri serie 

Serie 2: 
Det er tilladt at max. 2 gymnaster deltager i serie 2, som 
ikke har deltaget i serie 1 

Større flekxibilitet for at få flere 
gymnaster på gulvet (mindre 
antal passive reserver) 

Tekniske muligheder 
– redskabstekniske 
sværheder 

Bold–grp 8, Tov–grp 9, Tøndebånd–grp 8, Vimpel–grp 7  
Bemærk kun point for venstrehåndsarbejde. 

Bold–grp 8, Tov–grp 9, Tøndebånd–grp 8, Vimpel-grp 7  
Sætning slettes 

Det skal være muligt at få point 
for andet end 
venstrehåndsarbejde 
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Bedømmelsesreglement: 

Kapitel Gældende tekst Ændret til Begrundelse 
Antal gymnaster Hvis et hold ikke fuldfører påbegyndt konkurrence med 

minimumsantal gymnaster fratrækkes holdet 0,5 point i 
udførselskarakter pr. manglende gymnast. Se under 
rækkereglementer (Mikro/Mini/Mini Mono, 
Pige/Tweens, Junior/Senior Fri/Senior/Efterskole) 

Stiller et hold op med for få gymnaster på 
konkurrencedagen jf. krav i de specifikke reglementer 
trækkes holdets udførselskarakter 0,5 point pr. 
manglende gymnast.   

Ensrettes med med det 
generelle reglement, således at 
ordlyd passer overens. 

Dommerteam U 
(Udførsel serie 1 og 2- 
Krop) 
Generelle fradrag 

Generelle fradrag: 
Flere sekvenser med usikkerhed/manglende synkronitet 

Generelle fradrag: 
Splittes til to: 
Flere sekvenser med usikkerhed 
Manglende synkronitet 

Tilrettes på foranledning af 
dommertilbagemeldinger 

Dommerteam U 
(Udførsel serie 1 og 2- 
Krop) 
Generelle fradrag 

 Generelle fradrag: 
Manglende flow under hele serien 

Tilrettes på foranledning af 
dommertilbagemeldinger 

 
Dommerskemaer    
Alle redskaber i 
Pige/Tweens & 
Junior/Senior/Efterskole 

 Tilføjelse af flere specifikke redskabsbonus for bold, tov, 
tøndebånd & vimpel 

Generel opdatering  

    
 

 


