FÖRÄNDRINGAR TEKNISKT REGLEMENTE INFÖR 2022
Övergripande del
Punkt Ändring

Motivering

1.2

Kapitlet ”Anmälningsrutiner o. dyl.” flyttas till 2.2

Handlar mer om
tävlingsdeltagande än
tävlingsarrangemang.

1.2.1 b)

Stryks och ersätts med nya texter kring anmälningsrutiner
under 2.2

Detta görs i samband
med att förfarandet
kring anmälningar
flyttas från respektive
disciplins
Tävlingsbestämmelser
till TR.

1.2.1 c)

Ekonomiska villkor läggs under rubriken ”Efteranmälan” i
kapitel 2.2.1 c)

Rubriken stämmer nu
mer överens med
innehållet i texten.

1.3

IJRU läggs till

Så att det stämmer
med hopprep

1.2

”gymnaster/lag/trios/quattro/par/trupper” ersätts med
”gymnaster/lag”

Vi definierar lag som
minst två personer och
vill inte utelämna
någon tävlingsklass.
Därför inkluderar vi
alla inom
”gymnaster/lag”.

1.2.3

En del discipliner ökar från 2 till 3 gymnaster/lag för att RFtecken ska delas ut på SM och JSM.

Efter kommittéers
förslag och beslut.

1.4.1
1.4.2

Dessa gäller numera även för truppgymnastikens SM och JSM.

Efter kommitténs
beslut

1.6

Text om Gymnastikförbundets representant på nationella
tävlingar läggs till.

Detta görs i samband
med att texten flyttas
från respektive
disciplins
Tävlingsbestämmelser
till TR.

1.7

Text som beskriver vilka roller som har rätt att gå in utan
kostnad på tävlingar och uppvisningar läggs till.

Detta tillägg görs för
att tydliggöra för
arrangörer.

Övergripande del
Punkt Ändring

Motivering

2.2.1 d)

Skrivning att läkarintyg behöver visas upp senast 1,5 vecka
efter tävlingstillfället är tillagt.

Tillagt för att förenkla
hanteringen kring
avgifter.

2.3.1 a)

Anmälningsavgiftens storlek flyttas från
Tävlingsbestämmelser till respektive disciplins sektion i TR.

Detta görs i samband
med att
anmälningsavgifter
flyttas från de flesta
discipliners
Tävlingsbestämmelser
till TR.

2.4

Förtydliganden kring föreningsbyten.

Många söker tillstånd
för föreningsbyte utan
att behöva göra det.

2.6.1 a)

Ett förtydligande kring följder av olämpligt beteende är tillagt.

Detta görs efter
påtalande från en
kommitté.

5.5

Tillagt att domarnas skyldighet är att uppvisa registerutdrag.

Tillagt för att
tydliggöra
förväntningar på
domare.

5.6

Tillagt en mening angående digitala tävlingar.

Efter kommentar från
kommitté.

7.1.5

Texten ersätts med referens till checklista

I checklistan finns
bättre information

7.2

Denna text byts ut till att omfatta mer än
ätstörningsproblematik.

Tidigare texter kunde
uppfattas som att det
endast drabbar
individer på elitnivå,
med ny formulering
når vi alla och
dessutom med olika
problematiker.

8.1 e)

Tillagt att reklamregler för arrangörer regleras i
arrangörsavtalet.

Tillagt efter påtalande
från en kommitté.

8.1 g)

Förtydligande kring inspelningar och sändningar

Tillagt efter påtalande
från en kommitté.

8.2

Tillagt att även NM och Nord-EM har särskilda regler att
förhålla sig till gällande reklam på redskap.

Tillagt efter påtalande
från en kommitté.

Övergripande del
Punkt Ändring

Motivering

8.3

Tillagt efter påtalande
från en kommitté.

Tillagt att även NM och Nord-EM har särskilda regler att
förhålla sig till gällande reklam på utrustning.

Aerobic
Punkt

Ändring

Motivering

2

Anmälningsavgifter flyttas från
Tävlingsbestämmelserna

För att renodla
Tävlingsbestämmelserna och flytta
viss information från TB till TR.

3.2

Klassen ”Open A” läggs till och
tidigare klasser byter namn till
”Internationell stream – FIG”

Efter beslut av samordnare för
aerobic gymnastics

3.3

Klassen 9-14 år tas bort på
Rikscupen. Rikscupen har istället två
klasser; 15-17 år och 18 år och äldre

Efter beslut av samordnare för
aerobic gymnastics

Hopprep
Punkt

Ändring

Motivering

2

Anmälningsavgifter flyttas från
Tävlingsbestämmelserna

För att renodla
Tävlingsbestämmelserna och flytta
viss information från TB till TR.

4.1

Vikingahoppet yngre klass byter
ålder från 9-11 år till 10-12 år.

Efter beslut av kommittén

Kvinnlig Artistisk Gymnastik (KvAG)
Punkt

Ändring

Motivering

2

Anmälningsavgifter flyttas från
Tävlingsbestämmelserna

För att renodla
Tävlingsbestämmelserna och flytta
viss information från TB till TR.

3.2 & 3.6

JSM och Juniorcupen byter ålder till 1317 år.

För att gymnaster ska kunna välja
mellan juniornivå och seniornivå när
de är 16-17 år.

3.3 & 3.7

Ungdomsmötet och Ungdomscupen
byter ålder till 12-14 år.

För att närma sig anvisningarna för
barn- och ungdomsgymnastiken

3.5 & 3.9

RM, RC kompletterar med kunskapskrav

Efter kommittén beslut

3.12

Riksfinalen utgår och ersätts med
Riksmötet med nya tävlingsformer och
regler.

Efter kommittén beslut

3.3
3.4

Ungdomsmötet får ny ålder (endast 12
år) och USM tillkommer (13-14 år)

Efter kommittén beslut

Manlig Artistiskt Gymnastik (MAG)
Punkt

Ändring

Motivering

2

Anmälningsavgifter flyttas från
Tävlingsbestämmelserna

För att renodla
Tävlingsbestämmelserna och flytta
viss information från TB till TR.

3.5

Riksmästerskapen: Klassen ”Ettan” utgår.
Klassen ”Tvåan” får ändrat åldersspann till
7-11 år. Klassen ”Trean” får ändrat
åldersspann till 7-12 år. Klassen ”Femman
Obliga” tillkommer.

Efter beslut av kommitté

3.6

Rikscupen: Klassen ”Ettan” utgår. Klassen
”Tvåan” får ändrat åldersspann till 7-11 år.
Klassen ”Trean” får ändrat åldersspann till
7-12 år. Klassen ”Femman Valfritt”
tillkommer.

Efter beslut av kommitté

3.7

Sverigepokalen: Klassen ”Ettan” utgår

Efter beslut av kommitté

3.8

Rikspokalen: Klassen ”Ettan” utgår

Efter beslut av kommitté

Ungdomscupen utgår

Efter beslut av kommitté

Parkour (tidigare Freerunning)
Punkt

Ändring

Motivering

2

Anmälningsavgifter flyttas från
Tävlingsbestämmelserna

För att renodla
Tävlingsbestämmelserna och flytta
viss information från TB till TR.

Rytmisk gymnastik
Punkt

Ändring

Motivering

2

Anmälningsavgifter flyttas från
Tävlingsbestämmelserna

För att renodla
Tävlingsbestämmelserna och flytta
viss information från TB till TR.

3.3

Klassen ”Lag” stryks från SM och
Svenska Cupen för att få en egen tävling
”Lag-SM”

Efter beslut av kommitté

4

”Regionstävlingar” läggs till som rubrik

Två tävlingar görs om från nationell
nivå till regionsnivå och får ligga
kvar i Tekniskt reglemente under
2022.

Punkt

Ändring

Motivering

2.4.2

Åldrar höjs från 12 år till 13 år på
individuell trampolin klass 2,
synkron trampolin samt DMT klass
1.

I linje med anvisningarna för barnoch ungdomsgymnastiken.

2.4.2

Synkron klass 2 läggs till. Åldern för
klass 1 är 15 år och äldre, ålder för
klass 2 är 13 år och äldre

Efter beslut av kommittén.

Punkt

Ändring

Motivering

2

Anmälningsavgifter flyttas från
Tävlingsbestämmelserna

För att renodla
Tävlingsbestämmelserna och flytta
viss information från TB till TR.

Trampolin

Tricking

Trupp
Punkt

Ändring

Motivering

3

Anmälningsavgift för grentävlingar
läggs till.

Det har saknats tidigare och läggs till
efter kommentar från kommitté.

3

Förfarandet kring anmälning till tävling
flyttas till den allmänna delen av TR.

Dessa texter är gemensamma för
flera discipliner och flyttas därför.

3

Förfarandet kring efteranmälan flyttas
till den allmänna delen av TR.

Dessa texter är gemensamma för
flera discipliner och flyttas därför.

3

Förfarandet kring strykningar flyttas till
den allmänna delen av TR.

Dessa texter är gemensamma för
flera discipliner och flyttas därför.

5

Representant från kommittén ersätts av
texten ”Gymnastikförbundets
representant” i kapitel 1.8

Dessa texter är gemensamma för
flera discipliner och flyttas därför.

