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Rekommendationer resultat och ceremonier 
– För tävlingar inom truppgymnastik med gymnaster under 13 år 

Vid tävling rekommenderas att kraven nedan följs. Avsteg kan göras genom att t.ex. dela ut 

pris till samtliga deltagande trupper även om kraven endast anger medalj till 1:a, 2:a och 3:a. 

Avsteg bör inte göras åt motsatt håll, t.ex. rangordna samtliga lag. 

Åldrar för respektive klass och tävlingsnivå anges i bestämmelser för respektive tävling. 

Rutiner för resultat och ceremonier ska anpassas efter tävlingsnivå samt den lägsta tillåtna 

åldern på tävlingen/i klassen. För tävlingar med lägsta ålder 13 år finns inga specifika 

rekommendationer. Resultatredovisning och prisutdelning får då ske på valfritt sätt. 

Tävlingar med lägsta ålder 7, 8 eller 9 år 

 Resultatredovisning Prisutdelning 

Nivå 9 

Ledare delges feedback från domarna, 

ej poäng.  

Ingen resultatredovisning sker i 

hallen, på prisutdelning eller på 

internet.  

Ingen rangordning av lagen görs 

på tävlingen.  

Eventuellt delas något pris 

(diplom, medalj etc.) ut, om 

möjligt, till samtliga gymnaster. 
Nivå 8 

Ledarna kan ges en fullständig 

resultatlista efter tävlingens slut.  
Ingen resultatredovisning sker i 

hallen, på prisutdelningen eller på 

internet. 
Nivå 7 

Tävling med lägsta ålder 10, 11 eller 12 år 

 Resultatredovisning Prisutdelning 

Nivå 9 

Ledare delges feedback från domarna, 

ej poäng.  

Ingen resultatredovisning sker i 

hallen, på prisutdelning eller på 

internet. 

Ingen rangordning av lagen görs 

på tävlingen. 

Eventuellt delas något pris 

(diplom, medalj etc.) ut, om 

möjligt, till samtliga gymnaster. 

Nivå 8 Lagens poäng får delges under 

tävlingens gång.  

Ledarna ges en fullständig 

resultatlista efter tävlingens slut. 

Ingen resultatredovisning sker på 

internet. 

 

 

 

Efter avslutad tävling utses 1:a, 2:a 

och 3:a tilldelas medalj eller 

lagpris. Resterande lag blir 4:or och 

presenteras i bokstavsordning.  

Om klassen endast innehåller 4 st. 

lag presenteras endast 1:a och 2:a. 

Eventuellt delas något pris 

(diplom, medalj etc.) ut, om 

möjligt, till samtliga gymnaster. 

Nivå 7 

Nivå 6 

Nivå 5 

Nivå 4 

Nivå 3 

 


