PRESSEMEDDELELSE
Randers, den 12. maj 2016
Konkurrencegymnastik på topplan
På lørdag kommer nogle af Danmarks absolut bedste seniorgymnaster til byen for at konkurrere
om henholdsvis Forbundsmesterskabet og Damarks Mesterskabet i disciplinen TeamGym. I
Danmark findes de absolut dygtigste gymnaster inden for TeamGym i Europa og nogle af de
bedste laver op til tre rotationer med skruer i luften, inden de igen lander på gulvet.
Winners Final
Ud over at der skal findes en forbundsmester i dame- og herrerækken, så skal der også findes otte
finalister til Winners Final den 4. juni i Aarhus. Det er de fire bedst placerede damehold og de fire
bedst placerede herrehold, der går videre til den store finale.
I mix-rækken kåres Danmarks bedste hold allerede på lørdag, da de ikke kvalificerer sig videre til
Winners Final.
Lokale gymnaster
Konkurrencen afholdes af GymDanmark i samarbejde med Randers gymnastiske Forening (RgF)
og finder sted i Arena Randers.
Selv om RgF ikke stiller med et hold i seniorrækken, så er foreningen alligevel repræsenteret med
fire gymnaster, som til daglig er instruktører på RgF Springholdet. De deltager i herrerækken med
naboklubben TeamGym Aarhus, som med sit førstehold lige nu ligger på en anden plads.
Målet i RgF er til næste år at have et seniorhold med ved forbundsmesterskaberne.
Selve konkurrencen
TeamGym konkurrencen afvikles således, at der afgives en samlet karakter i
hver af de 3 discipliner. Summen af de tre karakterer samt halvdelen af den
samlede pointscore fra første runde lægges sammen og derved findes en
forbundsmester.
---

Fakta om TeamGym
3 discipliner: rytmisk
koreografi, bane- og
trampolinspring.
6-12 gymnaster på et hold
Alle deltager i den rytmiske
koreografi.
Trampolin/banespring: 3
springrunder á 6 spring i hver
disciplin.

Yderligere information:
- Torben Kjeldsen (forretningsfører i RgF), 40119608 / totte@rgf.dk
- Frank Andersen (stævneleder), 21228982 / heidiogfrank@gmail.com
Foto: RgF arkiv, fra Winners Final 2015, Gjellerup Sdr. blev danske mestre I herrerækken.
Program for dagen: http://www.gymtranet.dk/media/2521/dagsprogram-seniorforbundsmesterskaber-2-runde-og-divisions-indeling-2016.pdf
Livestream fra 1. division: http://sportstreamwatchdk.cleeng.com/senior-forbundsmesterskaberteamgym-2016/E399187516_DK
Med venlig hilsen
Randers gymnastiske Forening
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