SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2018
RIKSCUPEN 2018

ARRANGÖR:

Perform Aerobic Gymnastics Club och Gymnastikförbundet

NÄR:

20 maj 2018 - RiksCupen & SM Aerobic Gymnastics 2018
(Förträning 19 maj 2018)

VAR:

Bråhögshallen, Skolgatan 5, 245 31 Staffanstorp

PM1:

PM 1 skickas ut 3 veckor innan tävlingshelgen

KLASSER:

Svenska Mästerskapen
Ungdomsklass 13-14 år IW/IM/MP/TR/GR
Juniorklass 15-17 år IW/IM/MP/TR/GR
Seniorklass 18 år och uppåt IW/IM/MP/TR/GR
RiksCupen
Enligt tävlingsstegen
Nivå 2A 15 år och äldre
Nivå 2B 9-14 år
Individuell dam/Individuell herr/Par/Trio/Group
Aerobic Dance
Deltagaravgifter
Svenska Mästerskapen
300kr/ind
650kr/par eller trio
1500kr/group

Rikscupen
300kr/ind
650kr/par eller trio
1500kr/group
100/gymnast - Aerobic Dance

DOMARE:

Varje förening ombesörjer själv att ha med sig domare. Om en förening inte kan ställa
domare till förfogande, får föreningen betala en avgift motsvarande; 1-3 tävlanden 300kr/tävlande, mer än 3 tävlanden 1500kr/förening.
Domare anges vid anmälan av tävlande.

ANMÄLAN:

Via GF:s hemsida senast den 22 april 2018 (www.gymnastik.se). Preliminärt
svårighetsformulär skickas maria@perform-aerobic.se i samband med anmälan.
Definitivt lämnas vid incheckning på tävlingsdagen. Använd svårighetsformuläret som
finns på www.gymnastik.se.
Sen anmälan kan tas emot mot erläggande av en straffavgift á 1000kr/förening.
OBS! Efter att lottning av startordning är genomförd accepteras sena anmälningar
endast i mån av eventuella strykningar. Återbud efter anmälningstiden gått ut
återbetalas ej om inte läkarintyg kan uppvisas.

GOLV:

Tävlingen utförs på golv liknande gymnastikhallsgolv.

MAT:

Försäljning av fika och lättare lunch kommer finnas på plats.
Det finns ICA Supermarket och flera restauranger ca 300 meter från tävlingshallen.

T-SHIRT:

Vi kommer att trycka upp en SM & CUP HELGS t-shirt. De kan förbeställas,
beställningsblankett och priser skickas ut separat.

BOENDE:

Tips på övernattning
Scandic Segevång, Malmö (bör ha bil)
Scandic är Gymnastikförbundet partner gällande boende på tävlingar, konferenser och
event. Hotellkedjan har ett attraktivt sporterbjudande till föreningar som väljer att bo
på hotell i samband med tävling. Läs mer här: https://www.scandichotels.se/alltid-pascandic/sport, eller hör av dig till sport@scandichotels.com
Övernattning i Bråhögshallen (egen luftmadrass)
100kr/person. (Frukost ingår ej)
Kontakta maria@perform-aerobic.se

Frågar och övrig information besvaras av Maria 0708-679555 maria@perform-aerobic.se

