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Det følgende reglement, er et tillæg til Tumblingreglementet 2017-2021, og 

fastsætter retningslinjerne for, hvordan vinderen af Tumbling Power Series findes. 

Alle tvivlsspørgsmål afgøres af tumbling konkurrencesektionen under GymDanmark, 

som har den endelige afgørelse omkring tolkninger. 
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1. KONKURRENCESTRUKTUR 
1.1 Tumbling Power Series har til formål at forbinde tumblingkonkurrencerne de forskellige 

konkurrencer, der holdes rundt omkring i landet over en hel sæson, til en samlet konkurrence. Her 

konkurreres der over 4 Power Series konkurrence om at blive den samlede vinder af Tumbling 

Power Series. Når man deltager i én af de 4 Power Series konkurrencer, deltager du automatisk i 

den samlede Power Series konkurrence. 

1.2 Der konkurreres og kåres en vinder i alle rækker fra Begynderrækken til Eliterækken. 

1.2.1 C-rækken Niveau 1 piger 8-12 år og C-rækken Niveau 1 piger 13-16 år konkurrerer samlet 

om at blive vinder af C-rækken Niveau 1 piger. 

 

2. VINDEREN 
2.1 De point der opnås, er kun tællende i den række, de er opnået i. Dvs. at hvis en gymnast stiller op i 

forskellige rækker i løbet af de 4 Power Series konkurrencer, føres pointene ikke med fra række til 

række. 

2.2 For at kunne vinde Power Series, skal man have deltaget og lavet point i mindst 3 konkurrencer i 

den pågældende række. 

2.3 En gymnasts Power Series resultat udregnes som summen af de 3 højeste pointresultater, 

gymnasten har opnået ved Power Series konkurrencerne. 

 

Eksempel 

Power Series 1 – 124,2 point 

Power Series 2 – 118,6 point (sorteres fra) 

Power Series 3 – 126,6 point 

Power Series 4 – 128,4 point 

 

Samlet Power Series pointsum er (124,2 + 126,6 + 128,4) 379,2 point. 

 

2.3.1 Hvis en gymnast har deltaget i 3 konkurrencer i en given række, vil resultatet fra alle 3 

konkurrencer tælle med. 

2.4 Vinderen er den gymnast i hver række, der opnår det højeste Power Series resultat i løbet af de 4 

Power Series konkurrencer. 

2.4.1 Hvis 2 eller flere gymnaster opnår samme resultat, vil den, der har opnået det højeste 

resultat ved Power Series 4, slutte på den højeste placering. Står de stadig uafgjort, er det 

karakteren fra Power Series 3, der er gældende, osv. 

 

3. KÅRING 
3.1 Vinderen af hver række bliver fundet i forbindelse med Power Series 4, men den officielle kåring 

sker i forbindelse med Danmarksmesterskabet (individuelt). 


