
Udtagelseskrav – WAGC 2019 
Tokyo, Japan

World Age Group Competition 2019 
05/12/2019 - 08/12/2019 

Der kan max udtages 4 drenge og 4 piger i hver aldersgruppe til WAGC i Tokyo. Disse bliver udtaget i 3 
udtagelseskonkurrencer. 

Udtagelseskonkurrencer 
- 16. marts 2019 - Power Series 4 (indledende + finale) 
- 27. april 2019 - Forbundsmesterskab (indledende + finale) 
- 11. maj 2019 - Danmarksmesterskab (finale) 

Der vil altså være 5 muligheder for at klare WAGC-kravet. 

Aldersgruppen 17-21 har også muligheden for at kvalificerer sig til VM. Ønsker man at komme i betragning til WAGC i 
tilfælde af, at man ikke kvalificerer sig til VM, skal man tilmelde sig WAGC udtagelserne. Udtages man til WAGC og 
efterfølgende VM (ved VM-udtagelseskonkurrencer) vil man selvfølgelig være deltagende ved VM.  

Praktisk info, Økonomi og tilmelding 
Da WAGC 2019 afholdes i Tokyo, skal vi være ude i god tid med udtagelserne. Dette skal vi af to årsager. 1: give 
forældre & gymnaster en fair chance for at spare op til turen. 2: For at kunne købe flyvbilletter i bedst mulig tid, og 
dermed forsøge at nedbringe udgiften for turen.  

Deltagelse ved WAGC 2019, inkl. turen, vil koste ca. 17-20.000 DKK.  

Da vi ved, at udgiften til WAGC 2019 er stor, skal gymnasterne tilmelde sig udtagelsen. Gymnaster der ikke er tilmeldt 
udtagelsen vil derfor ikke være i betragtning til WAGC 2019, uanset niveau.  
Tilmelding til udtagelsen (som består af ovenstående udtagelseskonkurrencer) skal ske senest d. 15/12/2018 til 
juniorlandstræner Oliver Høgfeldt Bay på oba@gymdanmark.dk  
Tilmeldingen er bindende. Det betyder, at hvis man tilmelder sig udtagelsen har man sagt ja til at deltage ved WAGC 
2019 hvis man ender med at blive udtaget - dette indebærer, at man er indforstået med, og klar til at betale, 
omkostningen i forbindelse med deltagelsen ved WAGC 2019. 

Aldersgruppe Vanskelighed Forslag til øvelser der opfylder 
vanskelighedskravet Krav til øvelserne

Piger 11-12: Over 4,5 ( ^^^^^f 2 
( ^^^^^f 4 -

Drenge 11-12: Over 5,6 ( ^^^^^f --o 
( ^^^^^f 4

Mindst én af øvelserne skal 
indeholde en dobbeltsalto

Piger 13-14: Over 7,2 ( ^^^^^f --< 
( 2 ^^^^f --o

Begge øvelser skal 
indeholde mindst én 
dobbeltsalto

Drenge 13-14: Over 7,9 ( ^^^^^f --/ 
( ^^^^^f 22o

Begge øvelser skal 
indeholde mindst én 
dobbeltsalto

Piger 15-16: Over 7,8 ( ^^^^^f --/ 
( 2 ^^^^f 2-o

Begge øvelser skal 
indeholde mindst én 
dobbeltsalto

Drenge 15-16: Over 10,2 ( f --/ ^^^f --< 
( ^^^^^f 22/

Mindst én af øvelserne skal 
indeholde to dobbeltsaltoer

Piger 17-21: Over 7,8 ( ^^^^^f --/ 
( 2 ^^^^f 2-o

Begge øvelser skal 
indeholde mindst én 
dobbeltsalto

Drenge 17-21: Over 13,8 ( f --/ ^^^f 22/ 
( f 2-/ ^^^f 22o

Begge øvelser skal 
indeholde to dobbeltsaltoer
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WAGC-regler 
- For at blive udtaget til WAGC skal gymnasterne, som minimum, klare vanskelighedskravet for deres 

aldersgruppe 2 gange. (fx. indledende + finale eller ved to forskellige konkurrencer). Herefter vil 
landstræneren vurdere hele gymnasten: mentalt & fysisk. Der vil blandt andet være fokus på gymnastens 
fysiske tilstand - der udtages ikke gymnaster med skader. Ligeledes skal deltagelse ved WAGC understøtte 
gymnastens udviklingsprocess, før landstræneren endeligt udtager gymnasten. Kort sagt er man først 
udtaget efter, man har klaret WAGC-kravet 2 gange & landstræneren har foretaget sin vurdering af den 
enkelte gymnast. 

- Der bliver sprunget efter FIG CoP 2017-2020 regler og vanskeligheder.  
- Udtagelseskonkurrencerne landes på normal konkurrencelanding. 
- Udtagelseskonkurrencerne vil blive afholdt på Skakoun eller Spieth fiberbane. 
- Der er ikke krav om straight & twist pass for at score WAGC-point. Dog vil udtagelseskonkurrencerne blive 

afviklet efter dansk reglement, inkl. krav om mindst 1,0 skr. i anden øvelse (ved indledende).  

Tiebreak regler 
Hvis mere end 4 gymnaster i en aldersgruppe klare kravet 2 eller flere gange (og alle vurderes klar af landstræneren) 
vil udtagelsen blandt gymnasterne foregå på følgende måde: 

- Det er ikke antallet af gange man har opnået WAGC-kravet, men den samlede sum af den samlede score 
(vanskelighed + udførsel) de gange man har opfyldt WAGC-kravet der er afgørende for hvilken gymnast, 
der bliver udtaget. 

Den med den højeste samlede score i alle øvelser, hvor vanskelighedskravet af opnået bliver udtaget. 

Spørgsmål kan stilles til juniorlandstræner Oliver Høgfeldt Bay på oba@gymdanmark.dk 
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