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Tävlingsbestämmelser Region Uppsvenska
Tävlingsbestämmelser enligt SvGF Tävlingsbestämmelser 2021 för regionala
tävlingar.
Nivå 3, 4, 5 och 6:
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundettavlingsgymnastik/dokument/truppgymnastik/regler/regionsstegen/2021/niva-36/tavlingsbestammelser-regionssexan-regionstrean-2021.pdf
Ingen dispens tillåten.
Nivå 7, 8 och 9:
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundettavlingsgymnastik/dokument/truppgymnastik/regler/regionsstegen/2021/niva-79/tavlingsbestammelser-niva-7-9-version-1.1-mars..pdf
För följande nivåer får arrangerande förening själv bestämma ålder och antal
gymnaster, dock ska gymnasten minst fylla 7år under kalenderåret.
I inbjudan ska det tydligt framgå vilka regler som gäller angående ålder, antal
gymnaster samt om något av de extra redskapen ej kommer att tillhandahållas
enligt standard, t.ex. förhöjd ansats endast 4 meter.
Vuxenklass körs efter tävlingsbestämmelser för Nivå 7 med följande undantag:
Övningskrav för trampett och tumbling utgår.
Ålder 20år och uppåt. 6-18 gymnaster.

Rekommendationer kring resultatredovisning/Prisutdelning
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundettavlingsgymnastik/dokument/truppgymnastik/regler/regionsstegen/2020/rekommen
dationer-resultat-och-ceremonier.pdf

Samtliga regler gällande tävling och bedömning
https://www.gymnastik.se/Verksamheter/Truppgymnastik/Regler/

Allmänna bestämmelser för truppgymnastik i Uppsvenska
Uppsvenskas tävlingsbestämmelser utgår från Sv.GF tävlingsbestämmelser med
vissa avvikelser.
Inbjudan till tävling
Tävlingsdatum meddelas till TTK Uppsvenska innan terminsstart för att undvika
krock av regionens tävlingar. Arrangörsförening skickar inbjudan till TTK
Uppsvenska. Använd Uppsvenskans mall för inbjudan. TTK Uppsvenska
sanktionerar tävlingen och GF Uppsvenska lägger ut tävlingen för anmälan.
Arrangörsförening ansvarar själv för övrig inbjudan.

• Tävlingsarrangemang endast riktat till egen förening (ex. klubbmästerskap) – kan
arrangeras utan sanktion.
• Tävlingsarrangemang endast riktat inom regionen – ska sanktioneras till TTK
Region.
• Tävlingsarrangemang riktat till alla regioner – ska först sanktioneras av TTK
Region och sedan av Sv.GF centralt. Gymnastikförbundet lägger upp dem under
"inbjudningstävlingar" på̊̊̊ gymnastik.se. En förutsättning är dock att tävlingen inte
innehåller alltför många undantag från gällande tävlingsregler.
Anmälan
Görs via hemsidan www.gymnastik.se/uppsvenska. En domaranmälan mailas in till
arrangerande förening samtidigt som anmälan görs. Separata mallar finns att
hämta på̊̊̊ Uppsvenskans hemsida/tävling/truppgymnastik. Efter sista
anmälningsdatum påminner arrangör kansliet om anmälningslistor och förbundet
mailar omgående samtliga listor.
Anmälningsavgift
1200:-/trupp betalas samtidigt med anmälan till arrangörsföreningens plus- eller
bankgirokonto, som anges i inbjudan. För sent inkomna anmälningar gäller endast i
mån av plats! Ingen återbetalning efter sista anmälningsdag.
Anmälan av domare vid tävlingar
1-2 lag - 1 domare
3-4 lag - 2 domare
5-6 lag - 3 domare
7 lag eller fler - 4 domare
Det är upp till varje anmäld förening att tillgodose att rätt antal domare deltar;
antingen via egna domare eller genom att anlita domare från annan förening
(kontakta Uppsvenskas kansli för uppdaterad lista).
Domare ansvarar för bokning av sina egna resor. Reseutlägg ersätts av egen
förening. Arrangerande förening svarar för domarnas lunch samt arvode på̊̊̊
500:-/domare och dag. (Anmäld domare dömer alltid h̊̊eldag om ingen annan
överenskommelse skett)

Kvalifikationer: Utbildade domare på lägst steg 2 godkänd i minst ett helt redskap.
För tävlingar på Nivå 7-9 krävs steg 1. Klädsel enligt gällande reglemente.
Rekommenderade förträningstider/redskap
10 min på̊̊̊ tumbling tillsammans med annan förening samt 5 min för frist resp. hopp.

Uppsvenskas Truppkommitté
Rebecca Forslund, Sandvikens GA - Ordförande
Frida Nellbeck, Sigtuna Märsta GK
Olivia Svedén, Hudiksvalls GF
För frågor, kontakta TTKuppsvenska@gymnastik.se

