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Uttak til internasjonale mesterskap for sportsdrill 2020/2021 

I kraft fra 1. juni 2020. 

Grunnet unntakssituasjonen har TKSD lyttet til sportsdrill Norge og utarbeidet nye 

uttaksregler. Alle ønsker kan ikke bli innfridd, men vi har tatt utgangspunkt i flertallet.  

 

Teknisk komite sportsdrill vil fortsatt benytte et rankingsystem for å bestemme det endelige 

uttaket til verdensmesterskapet 2021, samt freestyle event og artistisk gruppe til European 

Cup 2021. Rankingsystemet vil være basert på følgende nasjonale konkurranser:  

• 24. - 26. januar 2020  

• 14. - 16. februar 2020  

• 15. - 17. januar 2021 - Nasjonal konkurranse sportsdrill 

• 12. - 14. februar 2021 - Nasjonal konkurranse sportsdrill + Solo event 

• 19. - 21. mars 2021 - Nasjonal konkurranse sportsdrill 

• 23. - 25. april 2021 – 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 2021 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 2021, utenom dette vil utøverens fire 

beste resultater være gjeldende. Det vil si at en utøver kan utebli fra to konkurranser, eller 

hvis utøver stiller på alle konkurransene, strykes de to dårligste resultatene. Utover dette 

blir det ikke gjort noen unntak.  

 

I Norge konkurrerer menn og kvinner i samme klasse, så fremt 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, Emilia Romagna, Riccione, 2.- 8. august 2021 

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 2020/2021 (NM 2021 + tre beste resultat), utøverne vil rangeres med poeng for sin 

plassering i hver konkurranse, og de 3 med sammenlagt lavest poengsum vil kvalifiseres. 

Skulle rangeringen bli uavgjort, vil resultatet under NM 2021 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 2020/2021 (NM 2021 + tre beste resultat), utøverne vil rangeres med poeng for sin 

plassering i hver konkurranse, og de 3 med sammenlagt lavest poengsum vil kvalifiseres. 

Skulle rangeringen bli uavgjort, vil resultatet under NM 2021 være avgjørende. 

Dersom noen takker nei, vil tilbudet gå videre til neste plass på rankingen.  

 

Junior og senior par:  

Utøvere som kan kvalifisere seg må ha bestått alle 4 ferdighetsmerkene med gull før de kan 

stille i junior eller senior elite hvor uttaket vil gjøres fra. 

Uttaket vil baseres på resultatet i eliteklassen gjennom 4 av de nasjonale konkurransene i 

sesongen 2020/2021 (NM 2021 + tre beste resultat), 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 2021 være avgjørende. 

Eventuell reserve i paret, må være påmeldt under NM 2021.  

Dersom uttatt par takker nei, vil tilbudet gå videre til 2.plasss på rankingen, og deretter til 3. 

plass på rankingen.  
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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 2021 + tre 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 2021 være avgjørende. 

 

Eventuelle reserver i troppen må være påmeldt som reserver til NM 2021.  

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 4.- 11. juli 2021 

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 gjennomført. Dersom utøvere sier fra seg 

plassen sin vil disse kunne fylles gjennom NM i Solo twirl november 2020 og Solo event 

februar 2021. Da vil uttaket bli gjennomført som tidligere.  

 

Freestyle event og artistisk gruppe:  

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.  

 

4., 5. og 6. plass i rankingen og som har oppnådd dette poengkravet under NM 2021 vil bli 

tilbudt å stille i eliteklasse under EC.  

 

Utøvere som ligger på 4., 5. og 6. plass i rankingen, men ikke har oppnådd poengkravet, vil 

bli tilbudt å stille i 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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Junior og senior individuell  

- 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) 

 

Junior og senior par 

- 2. plass på rankingen får tilbud om å reise, evt. 3. plass dersom 2. plass takker nei.    

 

Tropp jr/sr 

- 2. og 3. plass på rankingen får tilbud om å reise 

 

Artistisk gruppe Level B:  

- Uttaket vil baseres på resultatet gjennom 4 av de nasjonale konkurransene i 

sesongen (NM 2021 + tre beste resultat), 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 2021 være 

avgjørende. 

- Det vil være krav til poengscore på minimum 25 poeng under NM 2021 for å kunne 

kvalifisere til uttak.  

- Eventuelle reserver i gruppen må være påmeldt som reserver til NM 2021.  

- 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 september 2019  

Det har kommet en del nye regler fra WBTF som må overholdes under vårt uttak. Disse gjør 

prosessen rundt uttak til European Cup noe mer komplisert enn tidligere år.  

 

Det er samme restriksjoner på innhold i freestyle event level B og A som under solo event 

level B og A.  

 

Det er kommet en ny aldersklasseinndeling under EC.  

 

 

 

Solo event, one og two baton 

Kvinner 

Freestyle individuell 

Kvinner   

Freestyle individuell og solo event 

Menn  

- Youth 12-14 år.  

- Junior 15-17 år  

- Senior 18-21 år  

- Adult 22 + år 

 

- Youth 12-14 år.  

- Junior 15-17 år  

- Senior 18 + år  

 

- Junior 12-17 

- Senior 18 +  

Freestyle Par  Tropp og artistisk 

gruppe  

Note 

- Junior 12-17 år  

- Senior 18 +  

Gjennomsnittlig alder 

på utøverne avgjør 

aldersklassen 

- Junior 12-17 år 

- Senior 17,1 + år 

I Norge stiller youth under junior, 

og adult under senior.  
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Regler Freestyle individuell under EC: 

- Hvis en utøver tidligere har konkurrert under EM eller VM i samme kategori og 

aldersgruppe må utøveren konkurrere i minst level A under EC.  

- Hvis en utøver deltok i finalen under forrige EM i samme kategori må utøveren 

konkurrere i level elite under EC.  

- Hvis en utøver skal representere landet sitt under VM samme år som EC kan de ikke 

konkurrere under EC i samme kategori.  

- Utøvere som skifter aldersklasse må ikke flyttes opp et level, men kan ikke gå ned et 

level.  

- Finaleplass level B under forrige EC må flyttes til level A.  

- Topp 5 level A under forrige EC må flyttes til level elite.  

 

Regler Freestyle Par under EC  

- Et par som deltok i finalen under forrige EM eller VM kan ikke stille under EC i 

samme kategori.  

- Paret som skal representere landet sitt under årets VM, kan ikke stille under årets EC 

i samme kategori.  

- Hvis et par skifter aldergruppe er de ikke underlagt disse reglene. Eksempel Junior 

par til senior par.  

- Hvis et par deltok under finalen under forrige EM eller VM, og ett av medlemmene er 

skiftet ut, har paret lov å stille under årets EC. 

 

Regler artistisk gruppe og freestyle tropp under EC: 

- Hvis en tropp eller gruppe deltok i finalen under forrige EM eller VM, eller er blitt tatt 

ut til å representere landet sitt under årets VM, må 50 % av gruppen/troppen bestå 

av nye utøvere for at de skal kunne stille under årets EC i samme kategori.  

- Hvis en tropp eller gruppe deltok under forrige EM eller VM, men skifter kategori (fra 

artistisk gruppe til tropp eller fra tropp til artistisk gruppe, kan de stille under årets 

EC.  
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Note: Reglene rundt artistisk gruppe er tatt opp til diskusjon i WBTF da de ikke er 

optimale for små nasjoner. De vil mest sannsynlig bli diskutert under vintermøtet til 

WBTF i februar 2020. De er dermed gjeldende til noe annet er publisert.  

  

 

 

Har dere spørsmål ang. uttaksreglene?  

Send en henvendelse til sportsdrill@dansing.no  
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