NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité
WDSF – WRRC – IDO – WBTF

Uttak til internasjonale mesterskap
for sportsdrill 2022- Freestyle Event og Artistisk gruppe
I kraft fra 1. januar 2022.

Teknisk komite sportsdrill vil fortsatt benytte et rankingsystem for å bestemme det endelige
uttaket til verdensmesterskapet 2022, samt freestyle event og artistisk gruppe til European
Cup 2022. Rankingsystemet vil være basert på følgende nasjonale konkurranser:
•

21. - 23. januar 2022 – Nasjonal konkurranse Sportsdrill

•

25. - 27. februar 2022 – Nasjonal konkurranse Sportsdrill + Solo event

•

25. - 27. mars 2022 - Nasjonal konkurranse sportsdrill

•

29. april - 01. mai 2022 – NM Sportsdrill

Rankingen vil foregå på følgende måte: 1.plass mottar ett poeng, 2.plass mottar to poeng,
etc. Poengene blir lagt sammen etter hver konkurranse, og endelig poengplassering i
etterkant av NM 2022 vil avgjøre uttaket. Dersom rankingen er lik mellom flere utøvere etter
sammenlagte poeng, vil NM-resultatet være avgjørende.

Alle som vil bli vurdert til uttak MÅ stille under NM 2022, utenom dette vil
utøverens to beste resultater være gjeldende. Det vil si at en utøver kan utebli
fra én konkurranse, eller hvis utøver stiller på alle konkurransene, strykes det dårligste
resultatet. Utover dette blir det ikke gjort noen unntak.

I Norge konkurrerer menn og kvinner i samme klasse, så lenge det ikke er flere enn to menn
som konkurrerer, da vil det bli egen klasse for menn. Det vil bli tatt til hensyn at kvinner og
menn skal kvalifiseres til ulike klasser internasjonalt, uavhengig av resultatlisten og tidligere
kvalifiseringskonkurranser.
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VM i Italia, Torino, august 2022 (01.-07. August 2022)
Vi minner om årets nye aldersklasser i Freestyle event, både i Norge og under VM 2022.
-

Youth: 13-17 (athletes who will be 13 years of age to 17 years of age on December 31 2022)

-

Junior: 18-19 (athletes who will be 18 years of age to 19 years of age on December 31 2022)

-

Senior: 20+ (athletes who will be 20 years of age or older on December 31 2022)

Individuell freestyle youth, kvinner og menn:
Utøvere som kan kvalifisere seg må ha bestått alle 4 ferdighetsmerkene med gull før de kan
stille i youth elite hvor uttaket vil gjøres fra.
Uttaket vil baseres på resultatet i eliteklassen gjennom 4 av de nasjonale konkurransene i
sesongen 2022 (NM 2022 + de to beste resultatene), utøverne vil rangeres med poeng for
sin plassering i hver konkurranse, og de tre med sammenlagt lavest poengsum vil
kvalifiseres. Skulle rangeringen bli uavgjort, vil resultatet under NM 2022 være avgjørende.
Dersom noen takker nei, vil tilbudet gå videre til neste plass på rankingen.

Individuell freestyle junior, kvinner og menn:
Utøvere som kan kvalifisere seg må ha bestått alle 4 ferdighetsmerkene med gull før de kan
stille i junior elite hvor uttaket vil gjøres fra.
Uttaket vil baseres på resultatet i eliteklassen gjennom 4 av de nasjonale konkurransene i
sesongen 2022 (NM 2022 + de to beste resultatene), utøverne vil rangeres med poeng for
sin plassering i hver konkurranse, og de tre med sammenlagt lavest poengsum vil
kvalifiseres. Skulle rangeringen bli uavgjort, vil resultatet under NM 2022 være avgjørende.
Dersom noen takker nei, vil tilbudet gå videre til neste plass på rankingen.

Individuell freestyle senior, kvinner og menn:
Utøvere som kan kvalifisere seg må ha bestått alle 4 ferdighetsmerkene med gull før de kan
stille i senior elite hvor uttaket vil gjøres fra.
Uttaket vil baseres på resultatet i eliteklassen gjennom 4 av de nasjonale konkurransene i
sesongen 2022 (NM 2022 + de to beste resultatene), utøverne vil rangeres med poeng for
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sin plassering i hver konkurranse, og de 3 med sammenlagt lavest poengsum vil kvalifiseres.
Skulle rangeringen bli uavgjort, vil resultatet under NM 2022 være avgjørende.
Dersom noen takker nei, vil tilbudet gå videre til neste plass på rankingen.

Youth, junior og senior par:
Utøvere som kan kvalifisere seg må ha bestått alle 4 ferdighetsmerkene med gull før de kan
stille i youth, junior eller senior elite hvor uttaket vil gjøres fra.
Uttaket vil baseres på resultatet i eliteklassen gjennom 4 av de nasjonale konkurransene i
sesongen 2022 (NM 2022 + de to beste resultatene), utøverne vil rangeres med poeng for
sin plassering i hver konkurranse, og det paret med sammenlagt lavest poengsum vil
kvalifiseres. Skulle rangeringen bli uavgjort, vil resultatet under NM 2022 være avgjørende.
Eventuell reserve i paret, må være påmeldt under NM 2022.
Dersom uttatt par takker nei, vil tilbudet gå videre til 2.plasss på rankingen, og deretter til 3.
plass på rankingen.

Junior/Senior tropp:
Utøvere som kan kvalifisere seg må ha bestått alle 4 ferdighetsmerkene med gull før de kan
stille i jr/sr elite hvor uttaket vil gjøres fra.
Uttaket vil baseres på resultatet i eliteklassen gjennom 4 av de nasjonale konkurransene i
sesongen (NM 2022 + to beste resultat), troppene vil rangeres med poeng for sin plassering i
hver konkurranse, og den troppen med sammenlagt lavest poengsum vil kvalifiseres. Skulle
rangeringen bli uavgjort, vil resultatet under NM 2022 være avgjørende.

Eventuelle reserver i troppen må være påmeldt som reserver til NM 2022.
Vi gjør oppmerksom på at det kan søkes om dispensasjon for å få melde på reserver som
deltar i en annen tropp. Det gjelder for maksimalt to utøvere.
Dersom uttatt tropp takker nei, vil tilbudet gå videre til 2.plasss på rankingen, og deretter til
3. plass på rankingen.
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EC i Spania, Blanes, Costa Brava, juli 2022 (06-10. Juli 2022)
Uttaket i freestyle event til EC følger samme rankingsystem som til VM.
Se informasjon om rankingsystemet over. Solo one baton og Solo two baton uttaket er
beskrevet i eget dokument.

NB! Aldersklassene under EC 2022 er ikke lik aldersklassene i VM 2022.
Les derfor uttaksreglene under nøye.

For å stille i eliteklassene under European Cup har Teknisk komité fastsatt en nedre
poenggrense:
•

Freestyle junior: 35 poeng under NM

•

Freestyle senior: 40 poeng under NM.

Utøvere i klassen Youth i Norge vil konkurrere som junior under EC:
Junior individuell:
4., 5. og 6. plass på rankingen i Youth og som har oppnådd poengkravet under NM 2022 vil
bli tilbudt å stille i junior elite under EC.

Utøvere som ligger på 4., 5. og 6. plass på rankingen i Youth, men ikke har oppnådd
poengkravet, vil bli tilbudt å stille i junior level A under EC.

Note: 4. plass på rankingen vil bli tilbudt plass som reserve til VM, takker utøveren ja
til dette, kan utøveren ikke stille under EC, og reglene over vil da gjelde for 5., 6. og 7.
plass på rankingen.

De resterende uttaksplassene vil bli tilbudt til de neste utøverne på rankingen.
Utøvere som ligger under 12. plass på rankingen vil ikke bli tilbudt noen uttaksplass, selv om
andre skulle takke nei til tilbudet.
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Utøvere i klassen Junior og Senior i Norge vil konkurrere som senior under EC
Rankingen for junior og senior elite i Norge vil derfor resultere i tre forskjellige rankinglister:
•

rankingliste for junior elite (uttak til VM i juniorklassen)

•

rankingliste for senior elite (uttak til VM i seniorklassen)

•

en kombinert rankingliste for junior og senior elite (uttak til EC i seniorklassen)

Den kombinerte rankinglisten for junior og senior vil danne grunnlag for hvilke utøvere som
blir valgt ut til å representere Norge i seniorklassen under EC. På grunnlag av dette vil teknisk
komité sette opp samme dommersett på de klassene som danner felles rankingliste (junior
og senior freestyle individuell, junior og senior freestyle par). Dette gjøres for at karakterene
skal være sammenlignbare mellom de to klassene.

Senior individuell:
4., 5. og 6. plass på rankingen kombinert for junior og senior som har oppnådd
poengkravet under NM 2022 vil bli tilbudt å stille i senior elite under EC.

Utøvere som ligger på 4., 5. og 6. plass på rankingen, men ikke har oppnådd poengkravet, vil
bli tilbudt å stille i senior level A under EC.

Note: 4. plass på rankingen i både junior og senior vil bli tilbudt plass som reserver til
VM, takker utøverne ja til dette, kan utøveren ikke stille under EC, og reglene over vil
da gjelde for 5., 6. og 7. plass (evt. 6., 7. og 8. plass) på rankingen.

De resterende uttaksplassene vil bli tilbudt til de neste utøverne på den kombinerte
rankingen. Utøvere som ligger under 12. plass på den kombinerte rankingen vil ikke bli
tilbudt noen uttaksplass, selv om andre skulle takke nei til tilbudet.
•

Level B: Maksimalt 3 menn og 3 kvinner

•

Level A: Maksimalt 3 menn og 3 kvinner

•

Level elite: Maksimalt 3 menn og 3 kvinner (poenggrense)

Postadresse: Norges Danseforbund, Postboks 5000, 0840 Oslo
Organisasjonsnummer: 971 483 911
E-post: dans@danseforbundet.no

Besøksadresse: Sognsveien 73, 0854 OSLO
Fakturadresse: 971483911@autoinvoice.no
Internett: www.danseforbundet.no

NORGES DANSEFORBUND
Medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité
WDSF – WRRC – IDO – WBTF

Junior og senior par:
Junior par: 2. plass på rankingen i youth får tilbud om å reise og konkurrere i junior par
under EC, evt. 3. plass dersom 2. plass takker nei.

Senior par: 2. plass på kombinert ranking for junior og senior får tilbud om å reise og
konkurrere i senior par under EC, evt. 3. plass dersom 2. plass takker nei.

Tropp jr/sr
2. og 3. plass på rankingen i tropp jr/sr elite får tilbud om å reise

Artistisk gruppe Level B:
Uttaket vil baseres på resultatet gjennom 4 av de nasjonale konkurransene i
sesongen (NM 2022 + de to beste resultatene), gruppene vil rangeres med poeng for sin
plassering i hver konkurranse, og den gruppen med sammenlagt lavest poengsum vil
kvalifiseres. Skulle rangeringen bli uavgjort, vil resultatet under NM 2022 være avgjørende.
Det vil være krav til poengscore på minimum 25 poeng under NM 2022 for å kunne
kvalifisere til uttak.

Eventuelle reserver i gruppen må være påmeldt som reserver til NM 2022.
Vi gjør oppmerksom på at det kan søkes om dispensasjon for å få melde på reserver som
deltar i en annen gruppe. Det gjelder for maksimalt to utøvere.

Dersom 1.plass takker nei, eller ikke er kvalifisert til å stille i henhold til Internasjonale regler,
vil tilbudet gå videre til 2. plass på rankingen, deretter 3. plass.

Vedrørende reserver:
Det kan ikke sendes reserver i solo one baton og solo two baton. I gruppe kan det sendes to
reserver per gruppe.
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Internasjonale regler fra WBTF gjeldende fra juli 2021
Det er regler fra WBTF som må overholdes under vårt nasjonale uttak. Reglene under er
sitert direkte fra det internasjonale reglementet for å unngå misforståelser gjennom en
oversettelsesprosess. Reglene fra WBTF kan få følger for hvem som er aktuell for uttak,
basert på tidligere resultater internasjonalt. Disse reglene gjør at uttaket til European Cup er
komplisert, og det bes om forståelse for dette.

NB! Det er samme restriksjoner på innhold i freestyle event level B og A som under solo event
level B og A. Koreografiene må derfor mulig endres etter uttaket er ferdigstilt.

I år er også som nevnt aldersklassene i EC 2022 ulik aldersklassene i Norge (samt under VM
2022). Se aldersklasseinndeling tidligere i dokumentet. Dette kan medføre at koreografiene
må forlenges etter uttaket er ferdigstilt for aldersklassen 18-20 år. TKSD stoler på at
forlengelse av koreografiene ikke svekker kvaliteten.

Eligibility rules specific to european cup
Pairs, teams & artistic groups:
-

Number of athletes per Team: from 5 to 9 members (NB! Norge: 6-8 utøvere for
internasjonal deltakelse)

-

Number of athletes per Artistic Group: 10+ members

-

European Cup competition participating athletes may only compete for one club.
(Exception: Artistic Group)

-

If a team participated in the finals of the previous European or World Championships
(or have been selected for the next World Championships) a minimum of 50% of the
team members must have changed in order for that team to participate in the
European Cup in the same event.

-

An Artistic Group can compete in the European Cup if they change 25% of the
members from the previous European Championships.
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-

If a team/artistic group participated in the finals of the previous European or World
Championship and change category (from artistic group to team or from team to
artistic group), they may participate at the European Cup.

Euro cup freestyle solo – women division:
-

If an athlete competes at European or World Championships, the athlete may
compete in level A at Euro Cup if they were not in the finals.
o EXCEPTION: Athletes selected to represent their country in Freestyle at the
World Championships in the same year as the European Cup may not
compete at the European Cup for Freestyle.

-

If an athlete is a finalist in the Euro Championships, the athlete must compete in the
Elite level at the European Cup.

-

Athletes who change age groups are not required to move up to the next level of
freestyle but may not move down to a lower level.

Euro cup freestyle solo – men division:
-

If an athlete competes at European or World Championships, the athlete may
compete in level A at Euro Cup if they were not in the finals.
o EXCEPTION: If an athlete is selected to represent their country in Freestyle at
the World Championships in the same year as the European Cup, they cannot
compete at the European Cup for Freestyle.

-

If an athlete is a finalist in the Euro Championships, the athlete must compete in the
Elite level at the European Cup.

-

Athletes who change age groups are not required to move up to the next level of
Freestyle but may not move down to a lower level.

Any individual/pair/team/group breaking these rules will be disqualified.
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Det er viktig å lese uttaksreglene og reglementet fra WBTF nøye. Vi har forståelse for at
uttakskriteriene er svært sammensatt, men det er klubbenes eget ansvar å bli godt kjent
med kriteriene.

Har dere spørsmål ang. uttaksreglene?
Send en henvendelse til sportsdrill@dansing.no
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