KONKURRANSEENDRINGER 2016/2017
NAIF seksjon cheer har utarbeidet og vedtatt noen endringer for konkurranser som vil gjelde fra og
med sesongen 2016/2017. Dette dokumentet gir en oversikt over endringene og hva de vil innebære.
Årsaken til endringene kommer av regler og retningslinjer satt av internasjonalt og nasjonalt forbund.
For å se nærmere på dette trykk på lenkene under:
NAIFs krav til NM:
http://amerikanskeidretter.no/wp-content/uploads/2015/02/Kritierier-for-NM-i-NAIF_Vedtatt-7-mai2016.pdf
FIG-ICU SportAccord Agreement Summary:
http://www.jfscheer.org/download/FIG-ICU_Agreement_Summary

KONKURRANSER 2016/2017 – ENDRINGER
-

Fra 2017 vil det kun arrangeres Norgesmesterskap i høyeste nivå i cheerleading og dance.
Dette betyr at klassene junior intermediate og senior elite ikke vil delta i
Norgesmesterskapet.

-

Junior intermediate og senior elite vil konkurrere i «Norwegian Cheer League».
NCL vil bestå av Norwegian Open og Winter Open. Via disse konkurransene kvalifiserer man
seg til finalen som vil finne sted lørdag 25. mars på Oslofjord Convention Centre. Denne
finalen vil kun være én dag og det er de 10 lagene med de beste resultatene fra de to
kvalifiseringskonkurransene. Lagene starter i finalen i stigende rekkefølge basert på
resultatene fra kvalifisering.
Vi ønsker å legge vekt på at finalen i NCL ikke er en del av Norgesmesterskapet. Men –
vinnerne av NCL vil ha oppvisning mellom finalene i NM på søndag.

-

I henhold til avtalen mellom International Cheer Union og International Gymnastics
Federation skal partner stunt og group stunt avvikles fra og med 2017. Disse grenene vil
dermed fjernes fra NM, EM og VM. NAIF seksjon cheer vil kun gjennomføre konkurranser for
PS og GS i mindre konkurranser og cuper. Det vil ikke arrangeres kvalifisering eller finaler.

-

Alle lag som konkurrerer i Norgesmesterskapet vil konkurrere 2 dager. Innledende runder
lørdag 25. mars og finaler søndag 26. mars. Det vil ikke bli gjort eliminering fra dag en til dag
to. Lagene vil dag to konkurrere i stigende rekkefølge basert på lørdagens resultater.
Poengene utregnes med en sum basert på 25 % fra dag en og 75 % fra dag to, altså:
Poengene fra dag 1 teller 25 % og fra dag 2 teller 75 % av totalen for hvert lag.

-

Det vil på Norwegian Open 2016 bli testet et nytt scoresheet. 3 dommere vil teste et nytt og
mer spesifisert scoresheet for cheerleading. Nevnte scoresheets er vedlagt.

-

Det vil fra og med Norwegian Open 2016 bli gjort en endring når det gjelder trekk ved
regelbrudd. Ved brudd på reglementet vil lagene bli trukket 2 poeng per dommer. Tidligere
ble det trukket 5 poeng per dommer.

-

Vi minner om at det i Norgesmesterskapet 2017 er et minimumskrav om 16 utøvere på
matten per lag.
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