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Endringer i konkurranseklasser fra 2022 – RG
Komiteen har vedtatt å ha en prøveordning fra 2022 med noen færre konkurranseklasser.
Endringene kan finnes i dokumentet RG konkurranseklasser 2022 som er tilgjengelig på nettsiden.
Bakgrunnen for endringen er ønsket om et mindre omfattende og komplisert system. TKRG håper
de nye endringene vil bidra til en enklere forståelse og kommunikasjon rundt dette med
konkurranseklasser, både for gymnaster, foreldre/foresatte, trenere og andre som er involvert i
idretten vår. Det er hovedsakelig kun gjort endringer i de individuelle konkurranseklassene, men
det er også gjort noen små justeringer for tropp.
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For minirekrutter er det endret fra fire til to klasser. Bakgrunnen for dette er at behovet for
inndeling i denne aldergruppen er liten da de kun kjører oppvisning.
For rekruttklassene er det fjernet en divisjon for hver aldersklasse i nasjonal klasse. Rekrutt
nasjonal klasse deles nå kun inn etter alder. Disse klassene konkurrerer også kun med
obligatoriske programmer. Dette for å lette arbeidet for dommerne slik at de slipper å
dømme etter flere ulike reglement i en og samme konkurranseklasse.
For internasjonal klasse rekrutt er det kun endret navn på klassen. Bakgrunnen for
navnendringen er ønsket om at navnet skal fortelle mer konkurranseklassen.
For junior internasjonal klasse er navnet på konkurranseklassene endret, samt at yngre
junior klassen er fjernet. Hovedgrunnen til dette er ønske om forenkling av systemet. Et
annet argument for dette er at det ikke er slik inndeling i nasjonal klasse.
For junior nasjonal klasse er det fjernet to konkurranseklasser. Bakgrunnen for dette er at
den ene konkurranseklassen ikke blir mye brukt, samt at det er en tanke å fjerne
spesialreglene som har vært for konkurranseklassen nasjonal klasse divisjon A, og dermed
hadde det ikke blitt noen forskjell på A og B. Opplevelsen var også at gymnastene i divisjon
B hadde de samme redskapstekniske vanskene i sine programmer, men ikke fikk poeng for
dette. Så forskjellen i koreografi blir liten. Konkurranseklassen har også fått et kortere navn
da ordet divisjon er fjernet.
For senior internasjonal klasse er kun navnet på konkurranseklassene endret slik at det
samsvarer med de andre internasjonale klassene.
For senior nasjonal klasse er det fjerne en konkurranseklasse. Bakgrunnen for dette er at
denne ble lite brukt. Konkurranseklassen har også fått et kortere navn da ordet divisjon er
fjernet.
For rekrutt-tropper er det kun endret på redskapsmulighetene til Rekrutt tropp RG for alle.
Disse har nå fått større frihet i valg av redskap.
For junior tropp internasjonal klasse er det åpnet opp for å kjøre to kjøringer i begge
redskap for de som konkurrerer i begge.
For senior tropp internasjonal klasse er det det nå åpnet opp for å konkurrere kun med et
program da Norgescup premiers per redskap. Denne endringen håper TKRG vil bidra til at
flere vil stille med tropp i denne klassen.

TKRG ønsker forståelse for endringene og håper endringene blir mottatt positivt i miljøet.
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