Ändringar Tekniskt Reglemente inför 2017 – sammanfattning
Övergripande del
Punkt
Ändring

Motivering

Förkortn.

Teknisk kommitté ersatt
med Tävlingskommitté

Våra kommittéers uppdrag är mycket
bredare än att bara hantera tekniska
frågor. Vi föreslår därför att detta ska
återspeglas i namnet på kommittén.
Förkortningarna kvarstår

Förkortn.

Text om att nationell
samordnare ersätter
teknisk kommitté för
Aerobics och hopprep
tillagd

Vi jobbar inte med en nationell kommitté i
Aerobic gymnastics eller hopprep utan har
istället en nationell samordnare

1.1.5

Centrala
Gymnastikförbundet
ändras till
Gymnastikförbundet
nationellt

Vi har övergått till att använda denna
benämning

1.1.6

Bilaga för att ansöka om
tillstånd att arrangera en
föreningstävling tillagd

Det har saknats en officiell blankett för att
ansöka om tillstånd för att arrangera en
föreningstävling

1.2.1 b)

Beskrivning om hur
anmälan till våra
rikstävlingar görs
uppdaterad

Anmälan görs via hemsidan och skickas
inte in

1.2.1 c)

Information om när faktura
skicka ut uppdaterad

Informationen uppdaterad utifrån hur det
faktiskt går till

1.6.7

Hänvisning till disciplinens
tävlingsbestämmelser och
CoP tillagd för mer info
om protester

För att tydliggöra att ytterligare information
finns

Övergripande del
Punkt
Ändring

Motivering

2.3.1

Definition av vårtermin
och hösttermin ändrad till
1/1-31/7 resp. 1/8-31/12
när det gäller period för
när en gymnast endast får
tävla för en förening

Ändring utifrån att SM-veckan går av
stapeln i juli och all träning inför SMveckan sker på vårterminen varför den
tävlingen bör höra till vårterminen

2.4.1

Tydliggörande att
bestämmelserna för
klädsel gäller på
tävlingsområdet och ordet
klubbdräkt utbytt till
träningsklädsel

Föreningsrepresentativ klubbdräkt är ett
ålderdomligt uttryck. Alternativet är
föreningsoverall men då det inte finns
någon definition på hur en sådan ska se ut
föreslås istället föreningsrepresentativa
träningskläder. Detta tydliggör också att vi
inte vill ha tränare på tävlingsområdet
klädda i jeans eller kjol.

4.1

Hänvisning om utförligare
information ändrad till
Utbildningskrav istället för
Tävlingsbestämmelser

Det är i Utbildningskraven informationen
finns

5.4

Föreningsdomare
godkännes av förening
eller region (region tillagt)

Föreningsdomare är inte ett begrepp som
vi nationellt använder men flera regioner
har valt att använda den. Det är i dessa
fall ofta regionen som sätter kraven för
vad man ska uppfylla för att få kallas
föreningsdomare

6.1.2

Beskrivning om ansökan
om FIG-klassning
uppdaterad

Uppdatering utifrån hur det faktiskt
fungerar idag då FIG ändrat sina
bestämmelser

10.1

Bestämmelser kring
medicinsk närvaro på
tävlingsarrangemang
uppdaterad

När Socialstyrelsen för två år sedan gjorde
en ny tolkning av en lag som funnits sedan
länge fick det konsekvensen att vi inte
kunde kräva av våra arrangörer att
sjukvårdspersonalen på våra rikstävlingar
skulle ha en legitimation. Nu har ytterligare
en ny tolkning gjorts vilket återigen gör det
möjligt för föreningar att använda
legitimerad personal vid tävlingar. Text
som gällde 2014 återinförd med en del
ändringar.

10.2

Hänvisning till Medicinskt
råd borttaget

Vi har inget Medicinskt råd

Övergripande del
Punkt
Ändring

Motivering

10.2

Tydliggörande vem som
ska ta kontakt med
husläkare vid misstänkt
anorexi

Tydliggörande att ansvaret ligger i första
hand på föräldern och den aktive men att
tränaren kan behöva stötta och se till att
kontakt tas

11.1

Punkt 2 gällande att
gymnasters som tecknar
sponsoravtal måste ha
godkännande från sin
förening

Gymnastikförbundet tar ej rollen att
reglera enskilda gymnasters och
föreningars överenskommelser

11.1

Punkt 4 uppdaterad med
bakgrund till vilka och
varför vissa produkter inte
är lämpliga att göra
reklam för samt
hänvisning till RF’s
rekommendationer kring
detta

Ändring utifrån framtagna Riktlinjer för
sponsring

11.1

Punkt 6 uppdateras med
hänvisning till SOK’s
regler

Tydliggörande att det är SOK’s regler som
gäller i OS-sammanhang

11.2

Hänvisning till UEG och
FIG’s reklamregler tillagd

Tydliggörande att det finns ytterligare
reklamregler att hänsyn till vid
internationella tävlingar

11.3

Begränsningen att reklam
inte får placeras mitt på
bröstet då den platsen
varit reserverad för
klubbnamn/emblem

En onödig regel som bara kräver
administration

Manlig Artistiskt Gymnastik (MAG)
Punkt
Ändring
Motivering
MAG 2.4

USM stryks. Ålder för
Ungdomscupen ändras till
12-14 år och genomförs
två gånger per år.

I enlighet med RF’s riktlinjer för barn- och
ungdomsidrott och Svensk Gymnastiks
utvecklingsmodell med tillhörande
nyckelfaktorer. USM-tävlingarna inom
MAG har redan idag anpassade regler i
förhållande till JSM och SM och bör därför
inte klassas som ett mästerskap.

Manlig Artistiskt Gymnastik (MAG)
Punkt
Ändring
Motivering
MAG 2.8.2

Veteranprogram ändrad
till Masters

Masters en bättre beskrivning av vilka
denna tävlingsklass riktar sig

Kvinnlig Artistisk Gymnastik (KvAG)
Punkt
Ändring
Motivering
KvAG

USM utgår som tävling.
12-åringar erbjuds
motsvarande tävling
genom Ungdomscupen på
hösten och andra
tävlingar på våren

I enlighet med RF’s riktlinjer för barn- och
ungdomsidrott och Svensk Gymnastiks
utvecklingsmodell med tillhörande
nyckelfaktorer. USM-tävlingarna inom
KvAG har redan idag anpassade regler i
förhållande till JSM och SM och bör därför
inte klassas som ett mästerskap.

2.6.2

Lägga till lagtävling som
ytterligare en tävlingsform

Vi anser att det är en trevlig tävlingsform.
Den finns i Ungdomscupen och Svenska
cupen och vi vill gärna ha samma upplägg
på samtliga cuper.

2.8.1

Lägga till lagtävling som
ytterligare en tävlingsform

Vi anser att det är en trevlig tävlingsform.
Den finns i Ungdomscupen och Svenska
cupen och vi vill gärna ha samma upplägg
på samtliga cuper.

2.11.2

Förtydliga att ett lag
består av tre gymnaster
från Femman och tre
gymnaster från Sexan.

Det har varit otydligt hur man kan sätta
ihop lag i denna tävling.

Rytmisk gymnastik
Punkt
Ändring

Motivering

2.1.2
2.2.2
2.4

Lag-tävling

Då vi gör om vårt upplägg på tävlingsåret
så slår vi samma SM, JSM och Lag-SM.
Det blir en stor SM-helg (junior + senior).

2.2

Ungdomscupen (sista-årsungdomar) flyttas till
helgen för Svenska
Cupen

Då JSM och SM slås ihop till en och
samma helg, flyttar vi ungdomscupen till
helgen för övriga cup-tävlingarna
(Svenska Cupen)

2.2

Duo/Trio/Quattro
mångkamp +

Missades att läggas med under junior-SM
rubriken då SM-status gavs för inför 2016

Rytmisk gymnastik
Punkt
Ändring

Motivering

Duo/Trio/Quattro grenfinal
tillagt under JSM
2.3

RG-Star utgår och ersätts
av Riksserien.
Vi inför en fri klass med
anpassad bedömning
(endast utförande och
inga svårighetskrav).
Lägsta ålder 10 år
(ungdomsålder).

Då vi vill öppna upp riksserien för fler,
samt att julpokalen är en oerhört populär
tävling (där vi har anpassad bedömning)
vill vi ge möjlighet för dessa gymnaster att
Träna på att tävla genom en fri/öppen
klass i den nya Riksserien. Anpassad
bedömning då gymnasterna endast
bedöms i utförande samt ingen placering
ges. Ge gymnaster som i dagsläget inte
har något utvecklat regionssamarbete
(pga ensam RG-förening i regionen)
möjlighet att tävla på lägre nivåer.
Ger även ökade intäkter på RG’s
rikstävlingar då vi alltid gått back på
rikstävlingarna

2.6

Breddtävlingen Julpokalen
döps om till Höstpokalen

Pokalen är en breddtävling i syfte att hålla
ihop en liten geografiskt spridd disciplin.
Namnbyte pga vi periodiserat tävlingsåret
med perioder för uppbyggnad,
återhämtning/vila, samt tävlingsperioder.
Därför kommer höstpokalen ligga tidigare
på HT (jämfört med nu då Julpokalen legat
i december). Tidig

Ändras från fri ålder till
rekommenderad
minimiålder om 9 år.

2.7

Ny breddtävling
LagCupen

En ny breddtävling med anpassade
tävlingsregler så fler gymnaster kan delta.
Lag-tävling som ”spelas i matcher”. Vi har
återupptagit ett gammalt tävlingskoncept
(från 1990 och) som var mycket
uppskattat då och vi hoppas på stort
deltagande igen.
Ger även ökade intäkter på RG’s
rikstävlingar då vi alltid gått back på
rikstävlingarna.

Trampolin
Punkt
Ändring
2.2.2.

JSM i synkron och DMT
adderat (tidigare endast
individuell trampolin)

Motivering
Vi vill ge även synkron och DMT för
juniorer SM-status, istället för att de yngre
gymnasterna ska tävla SM i DMT och
synkron som första ingång.
Passar extra bra då vi de senaste åren
märkt fördelen av att ha SM-tävlingarna
(för seniorer) separat och inte arrangera
JSM samma helg.

Aerobic
Punkt
2.1

Trupp
Punkt
1

Ändring

Motivering

Möjlighet till dispenser
borttagen för USM

I enlighet med RF’s riktlinjer för barn- och
ungdomsidrott ska mästerskap inte
förekomma för barn under 13 år.

Ändring

Motivering

Borttagen inledande
texten

Översyn och utvecklingsarbete inom trupp
pågår och tar tid. Trupp har idag ett
tävlingssystem som etablerades för ca, 10
år sedan. Med en årlig tillväxt på 10% och
utveckling av gymnastiska färdigheter ska
systemet revideras. Revideringen måste
få ta tid för att vara genomarbetat och
förankras. Detta beräknas vara klar under
för remiss hösten 2017, för
implementering våren 2018.

