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ANPASSNINGAR AV REGLER INFÖR DE DIGITALA TÄVLINGARNA I 
TRUPPGYMNASTIK  
 

Tävlingsbestämmelser 2021 

• 4.4.2 Handlingar för ackreditering/licens 

Vid nationella tävlingar används ett onlinesystem (Tariff) för handlingar till 

ackreditering. Information om detta meddelas i PM inför aktuell digital tävling. 

Samtliga handlingar ska finnas uppladdade i systemet vid angiven deadline*. Alla 

gymnaster ska ha giltig tävlingsförsäkring. Tariff kontrollerar mot Pensum och på 

detta sätt säkerställs att tävlande gymnaster har giltig tävlingslicens. Gymnaster som 

saknar tävlingslicens kommer inte att bli ackrediterade och får inte ställa upp i 

tävlingen. Observera att deltagarlistan enbart ska innehålla aktuella gymnaster för 

tävlingen. Antalet ackrediterade kan aldrig överstiga det maximala antal som anges 

under punkt 4.4.6. Storlek på trupperna. 

 

*Deadline: 

För Digitala Riksfyran Herr 11 år och äldre samt Riksfyran Dam 13-16 år som 

genomförs den 1-2 maj gäller 10 april.  

För Digitala Rikstvåan Dam 13-16år samt Rikstvåan Dam, Herr, Mixed 13 år och äldre 

som genomförs den 8-9 maj gäller 17 april. 

För Digitala Rikstrean Dam 13-16år samt Rikstrean Öppen klass 13 år och äldre som 

genomförs den 22-23 maj gäller 1 maj. 

För Digitala Juniorcupen som genomförs den 29-30 maj gäller 11 maj. 

För Digitala Riksfyran Öppen klass 13 år och äldre som genomförs den 5-6 juni gäller 

15 maj. 

 

• 6. Redskapsbestämmelser 

Se redskapsreglemente. Vid digitala tävlingar tillåts semihård landning. Trupperna 

väljer själva om de ska utföra sina tävlingsvarv till tävlingslandning eller semihård 

landning. 

 

Nationellt bedömningsreglemente 2.1 januari 2021 

• 2.5.2.6 Ström 

Strömmen ska vara jämn mellan alla gymnaster.  

 

Avdrag 0,1/gymnast/gång vid för gles ström utgår. 

• 3.5.2.6 Ström 

Strömmen ska vara jämn mellan alla gymnaster.  

https://www.gymnastik.se/tavling/tavlingsinriktning/Truppgymnastik/Regler/tavlingsbestammelser/
https://www.gymnastik.se/tavling/tavlingsinriktning/Truppgymnastik/Regler/Redskapsreglemente/
https://www.gymnastik.se/tavling/tavlingsinriktning/Truppgymnastik/Regler/bedomningsreglementen/nivatavlingartrean-sexan/
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• Avdrag 0,1/gymnast/gång vid för gles ström utgår. 
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