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Förord
Tävlingsbestämmelser kvinnlig artistisk gymnastik (KvAG) är framtagna av
Gymnastikförbundets tävlingskommitté för kvinnlig artistisk gymnastik (KTK) och
godkända av Gymnastikförbundets Generalsekreterare. Förändringar under innevarande
giltighetsperiod kan endast göras av KTK alternativt Gymnastikförbundets
Generalsekreterare.
Följande dokument ska läsas ihop med tävlingsbestämmelser:
• Tekniskt Reglemente
• Bedömningsreglemente Code of Points (CoP) 2017-2020
• Arrangörsreglemente
• Redskapsreglemente se FIG:s Apparatus Norms för Svenska Stegseriernas tävlingar
se särskilda redskapsbestämmelser i dokumentet
• Svenska Stegserierna samt Svenska Pokalenserierna

1 Allmänna tävlingsbestämmelser
1.1 Nationella tävlingar
I kvinnlig artistisk gymnastik är följande tävlingar klassificerade som Gymnastikförbundets
nationella tävlingar. Svenska Mästerskapen (SM, JSM), Riksmästerskapen (RM), Riksfinalen,
Ungdomsmötet (UM), Svenska Cupen (SC), Juniorcupen (JC), Ungdomscupen (UC),
Rikscupen (RC), Challenge (1), Challenge (2), Vårpokalen och Höstpokalen.

1.2 Inbjudan och PM
Senast tre (3) månader före respektive nationell tävling ska en inbjudan publiceras på
www.gymnastik.se med information om tävlingsdatum, plats (ort och adress), logialternativ,
arrangör, anmälningsavgifter, preliminära tävlingstider, sista anmälningsdag,
tävlingsbestämmelser och ev. särbestämmelser och avvikelser från CoP.
PM skickas ut av arrangören senast tre (3) veckor före tävlingen till samtliga anmälda
föreningar och uttagna domare via mail samt läggs ut på hemsidan.

1.3

Startordning

Lottning av startordning görs av Gymnastikförbundet dagen efter sista anmälningsdatum.
Startordningen publiceras därefter på www.gymnastik.se tillsammans med PM.

2 Anmälningsrutiner
2.1 Tävlingsanmälan
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Anmälningar till alla nationella tävlingar i kvinnlig artistisk gymnastik görs på
Gymnastikförbundets hemsida www.gymnastik.se. Anmälningar till tävlingarna ska göras
senast en (1) månad innan respektive tävlings första tävlingsdag. Anmälan till Riksfinal steg
5 och 6 görs av respektive region. Vid gemensamma SM kan sista dag för anmälan ändras.
Det är föreningens ansvar att kontrollera att anmälan är mottagen (detta görs också på
www.gymnastik.se).

2.2 Efteranmälan
Efteranmälningar kan ske i mån av plats fram till och med sju (7) dagar före tävlingsdatum,
dock mot erläggande av en efteranmälningsavgift på 1000 kr per förening.
Efteranmälningsavgiften tillfaller arrangörsföreningen. Efteranmälningar görs via mail till
kvag@gymnastik.se.

2.3 Strykningar
Eventuell strykning görs på www.gymnastik.se. Efter sista anmälningsdatum skall
strykningar meddelas via mail till arrangör samt till kvag@gymnastik.se. Vid återbud som
görs efter anmälningstidens utgång tas anmälningsavgiften ut. Detta gäller ej om läkarintyg
kan uppvisas.

2.4 Anmälningsavgifter
Anmälningsavgiften vid samtliga nationella tävlingar är 450 kr per gymnast och faktureras
av Gymnastikförbundet efter genomförd tävling. Vid Riksfinal representerar gymnasten sin
region, därmed står respektive region för anmälningsavgift samt övriga omkostnader (resa,
logi, kost samt domarkostnader). Arrangörsföreningen äger rätt att ta ut en administrativ
avgift á 50 kr/gymnast.

2.5 Anmäla domare (se punkt 3)
Anmälan av domare regleras i punkt 3.

3 Domare
3.1 Uttagning av domare
Gymnastikförbundet tar ut alla domare till tävlingarna SM, JSM, Svenska Cupen,
Juniorcupen samt Challenge. Gymnastikförbundet tar ut D1-domare i varje redskap till
Ungdomsmötet, Ungdomscupen, Riksmästerskapen, Rikscupen, Vårpokalen samt
Höstpokalen.

3.2 Anmäla domare
Deltagande förening ska anmäla en (1) domare per påbörjat 4-tal gymnaster till
Ungdomsmötet, Ungdomscupen, Riksmästerskapen, Rikscupen, Vårpokalen samt
Höstpokalen.
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Vid Riksfinal steg fem och sex representerar domarna sin region och tas ut av
regionansvarig. Deltagande region ansvarar för att anmäla en domare per steg, domaren
anmäls i samband med tävlingsanmälan. Om region ej kan anmäla domare gäller samma
regler som vid övriga nationella tävlingar. För stegserierna är det tillåtet att räkna samman
startande i de olika stegen från en och samma förening. Det är inte tillåtet att dela på domare
mellan regioner vid Riksfinal steg 5 och 6.
Om en förening stryker sig måste de ändå skicka anmäld domare till tävlingen.

3.3 Utebliven domare
Avgift vid utebliven domare är 3000 kr. Om domaren blir sjuk debiteras avgiften. Detta
gäller ej om läkarintyg kan uppvisas. Deltagande förening ansvarar för att hitta eventuell
ersättare.

3.4 Resa, kost och logi
Gymnastikförbundet bekostar resa och logi för de domare som är uttagna från
Gymnastikförbundet. Deltagande förening ansvarar för att säkerställa resa och logi för
anmäld domare. Fika bekostas av arrangörsförening.

3.5 Tävlingsdeltagande
För att SM och JSM ska genomföras måste minst två (2) gymnaster från olika föreningar
delta.
För att en lagtävling ska genomföras krävs att det är minst två (2) deltagande lag där
lagmedlemmarna genomför mångkamp enligt gällande regler per tävling.
Det är tillåtet att starta i enskilda grenar i alla tävlingar.

3.6 Protest
Vid eventuell protestförfarande, se Tekniskt reglemente punkt 1.6.

4 Tävlingsgenomförande
4.1 Allmänt
4.2 Kvalificering
4.2.1

Kvalificeringsregler för grenfinaler

För att grenfinaler ska bli av måste det vara minst sex (6) deltagande gymnaster i
kvalificeringen. Vid färre startande än sex (6) gymnaster koras grenmedaljörer (guld, silver
och brons) vid mångkampstävlingen.
Antalet gymnaster i respektive final är enligt följande:
• 13 gymnaster eller fler
8 till final
• 9-12 gymnaster
6 till final
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•

6-8 gymnaster

4 till final

Om flera gymnaster delar den sista grenfinalplatsen går alla dessa gymnaster vidare till
grenfinal. Två (2) reserver per gren tas ut (de två närmaste ordinarie plats). Reserverna kan
erbjudas plats i respektive grenfinal senast 15 minuter innan grenen startar.
4.2.2

Kvalificering vid Riksfinal

Kvalificeringen till Riksfinal steg 5 och 6 sker vid en Regionstävling, senast 30 dagar innan
finalerna går. Gymnasterna med de tre högsta mångkampspoängen per steg i varje region
kvalificerar sig till en Riksfinal. Om någon av de kvalificerade blir sjuk, skadar sig eller inte
vill tävla så ska reserv tas in från samma region.

4.3 Prisutdelningar
Prisutdelning hålls efter tävlingsavslut när samtliga poäng är presenterade och säkerställda.
4.3.1

6.2.1 Ceremonier, medaljer och priser

Vid JSM och SM erhålls Riksidrottsförbundets SM-tecken. Vandringspokal delas endast ut
vid JSM/Juniorcupen och SM/Svenska Cupen. Vid övriga finaltävlingar delas medaljer ut till
platserna guld, silver och brons. Om diplom delas ut som ska vara neutrala eller ha
disciplinenligt utseende.

5 Redskapsbestämmelser
Redskapen ska följa CoP 2017-2020 vid nationella tävlingar.
5.1.1

Extra mattor

Det är tillåtet att ha en extra matta (10 cm) på friståendegolvet när gymnasten utför dubbla
volter, samt i barr då flygmoment utförs. Mattan tas bort direkt eller ligger kvar under hela
serien.
5.1.2

Satsbräda

Det är tillåtet att ta ur och sätta i fjädrar i satsbrädorna upp till och med sexan.
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6 Tävlingskalender
6.1 Ungdomsmötet (UM)
Datum och ort

27 april, Eskilstuna

Tävlingsformer

Individuell mångkamp med grenmedaljer
Lagtävling (5-5-3)

Åldrar

11-13 år

Tävlingsregler

Svenska Stegserierna Sjuan och Åttan

Domare: Gymnastikförbundet tar ut D1 i respektive redskap och varje förening ska
anmäla en (1) domare per påbörjat 4-talet anmälda gymnaster

6.2 Challenge (1)
Datum och ort

27 april, Eskilstuna

Tävlingsform

Individuell mångkamp och grentävlingar med
grenmedaljer

Åldrar

13-15 år för juniorer samt 16 år och äldre för seniorer

Tävlingsregler

CoP 2017-20 för juniorer resp seniorer

Domare: Gymnastikförbundet tar ut samtliga domare.

6.3 Vårpokalen
Datum och ort

4 maj, Västerås

Tävlingsform

Individuell mångkamp
Grenmedaljer
Lagtävling, de tre bästa grenresultaten går in i
lagpoängen

Åldrar

13 år och äldre

Tävlingsregler

Svenska Pokalenserierna

Domare: Gymnastikförbundet tar ut D1 i respektive redskap och varje förening ska
anmäla en (1) domare per påbörjat 4-talet anmälda gymnaster.

Angivna åldrar innebär från och med resp. till och med det kalenderår vederbörande uppnår
stipulerad ålder.
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6.4 Riksfinalen (RF)
Datum och ort

11 maj, Östersund

Tävlingsformer

Individuell mångkamp med grenmedaljer
Lagtävling (laget består av tre gymnaster från Femman
och tre gymnaster från Sexan från respektive region.
Poängen från båda stegen räknas samman). De fem
bästa grenresultaten oavsett steg ingår i laget.

Åldrar

Från 7 år och äldre

Tävlingsregler

Svenska Stegserierna Femman – Sexan

Domare: Gymnastikförbundet tar ut D1 i respektive redskap. En (1) domare per steg
och region som utses av regionen.

6.5 Riksmästerskapen (RM)
Datum och ort

11 maj, Östersund

Tävlingsformer

Individuell mångkamp med grenmedaljer
Lagtävling över alla steg (5-5-3)

Åldrar

10 år och äldre

Tävlingsregler

Svenska Stegserierna Sjuan – Tian

Domare: Gymnastikförbundet tar ut D1 i respektive redskap och varje förening ska
anmäla en (1) domare per påbörjat 4-talet anmälda gymnaster.

6.6 Svenska Mästerskapen för juniorer (JSM)
Datum

26 juni-2 juli

Tävlingsform

Individuell mångkamp
Grenfinaler
Lagtävling (5-5-3) de tre högsta poängen per
redskap går till lagpoängen

Åldrar

13-15 år

Tävlingsregler

CoP 2017-2020 (juniorregler)
Ett hopp gäller för mångkampsresultatet. För
grenfinal i hopp gäller CoP-juniorregler för
finaltävling.

Domare: Gymnastikförbundet tar ut och bekostar samtliga domare.
Angivna åldrar innebär från och med resp. till och med det kalenderår vederbörande uppnår
stipulerad ålder.
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6.7 Svenska Mästerskapen (SM)
Datum

26 juni-2 juli

Tävlingsform

Individuell mångkamp
Grenfinaler
Lagtävling (5-5-3) de tre högsta poängen per
redskap går till lagpoängen

Åldrar

16 år och äldre

Tävlingsregler

CoP 2017-2020
Ett hopp gäller för mångkampsresultatet. För
grenfinal i hopp gäller CoP-regler för finaltävling

Domare: Gymnastikförbundet tar ut och bekostar samtliga domare
Övrigt: Gymnast som använder dopingklassade läkemedel i medicinskt fall, omfattas av
särskilda regler. Som seniorgymnast på SM måste dispens sökas hos RF om dopingklassad
medicin tas. Som idrottare är man själv ansvarig för vad man stoppar i sig men det är viktigt att
förening och ledare hjälper gymnasten att veta vad som gäller. Hör av dig till
anna.blid@gymnastik.se vid frågor.

6.8 Svenska Cupen (SC)
Datum och ort

-

Tävlingsformer

Individuell mångkamp
Grenmedaljer
Lagtävling (5-5-3)

Åldrar

16 år och äldre

Tävlingsregler

Enligt CoP 2017-2020
Ett hopp räcker för mångkampsresultatet. För
grenmedalj i hopp gäller CoP-regler för finaler.

Domare: Gymnastikförbundet tar ut och bekostar samtliga domare.

6.9 Juniorcupen (JC)
Datum och ort

-

Tävlingsformer

Individuell mångkamp
Grenmedaljer
Lagtävling (5-5-3)

Åldrar

13-15 år

Tävlingsregler

CoP 2017-2020 (juniorregler)

Domare: Gymnastikförbundet tar ut och bekostar samtliga domare.
Angivna åldrar innebär från och med resp. till och med det kalenderår vederbörande uppnår
stipulerad ålder.
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6.10 Challenge (2)
Datum och ort

-

Tävlingsform

Individuell mångkamp och grentävlingar med
grenmedaljer

Åldrar

13-15 år för juniorer samt 16 och äldre för seniorer

Tävlingsregler

CoP 2017-20 för juniorer resp seniorer

Domare: Gymnastikförbundet tar ut samtliga domare.

6.11 Ungdomscupen (UC)
Datum och ort

-

Tävlingsformer

Individuell mångkamp med grenmedaljer
Lagtävling över båda stegen (5-5-3)

Åldrar

11-13 år

Tävlingsregler

Svenska Stegserierna (Sjuan och Åttan)

Domare: Gymnastikförbundet tar ut D1 i respektive redskap och varje förening ska
anmäla en (1) domare per påbörjat 4-talet anmälda gymnaster

6.12 Rikscupen (RC)
Datum och ort

-

Tävlingsformer

Individuell mångkamp med grenmedaljer
Lagtävling över alla steg (5-5-3)

Åldrar

10 år och äldre

Tävlingsregler

Svenska stegserierna Sjuan till Tian

Domare: Gymnastikförbundet tar ut D1 i respektive redskap och varje förening ska
anmäla en (1) domare per påbörjat 4-talet anmälda gymnaster.

Angivna åldrar innebär från och med resp. till och med det kalenderår vederbörande uppnår
stipulerad ålder.
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6.13 Höstpokalen
Datum och ort

-

Tävlingsformer

Individuell mångkamp
Grenmedaljer
Lagtävling, de tre högsta poängen per redskap går
till lagpoängen

Åldrar

13 år och äldre

Tävlingsregler

Svenska Pokalenserierna

Domare: Gymnastikförbundet tar ut D1 i respektive redskap och varje förening ska
anmäla en (1) domare per påbörjat 4-talet anmälda gymnaster.

Angivna åldrar innebär från och med resp. till och med det kalenderår vederbörande uppnår
stipulerad ålder.
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