
Upphoppet
Datum: 20 november 2016
Plats: Aranäshallen, Kungsbacka
Arrangör: GF Tempo
Tävlingsform: Grentävling matta och trampett. 
                         Endast mattvåder används, ej tumblinggolv.

Tävlingen endast öppen för lag som ej tävlat på högre nivå än föreningstävlingar. 
Tävlingen riktar sig mot trupper som ej tävlat längre än 2 år.

Klass Yngre
Födda 2006 eller senare 
8-16 gymnaster

Klass Öppen 
Fri Ålder
6-16 gymnaster

Matta klass yngre 
Bedömning enligt RT 2 
Undantag:

- Ett mellansteg mellan övningarna är tillåtet på samtliga varv.
- 2 varv utförs med minst två övningar i varje.
- 8-16 gymnaster/varv.
- Endast de 8 gymnaster med minst utförandeavdrag räknas. Fall och

   mottagningsavdrag räknas på alla gymnaster (inte bara de 8 med minst
  utförandeavdrag)
- Stegring tillåtet på varv 2.
- Inget krav på handvolt eller flick-flack.

Matta klass öppen 
Bedömning enligt RT 2 
Undantag:

- Ett mellansteg mellan övningarna är tillåtet på samtliga varv.
- 3 varv utförs med 6-16 gymnaster/varv.
- Endast de 6 gymnaster med minst utförandeavdrag räknas. Fall och
  mottagningsavdrag räknas på alla gymnaster (inte bara de 6 med minst
  utförandeavdrag)
- Inget krav på handvolt eller flick-flack.



Trampett klass yngre
Bedömning enligt RT 2 
Undantag:

-2 varv utförs med trampett eller satsbräda + plint. Minst 1 varv måste utföras
 med trampett.
-Krav på hoppredskap utgår.
-Krav på frivolt utgår.
-8-16 gymnaster/varv.
-Endast de 8 gymnaster med minst utförandeavdrag räknas. Fall och 

            mottagningsavdrag räknas på alla gymnaster (inte bara de 8 med     
 minst utförandeavdrag)
-Stegring tillåtet på varv 2.

Trampett klass öppen
Bedömning enligt RT 2 
Undantag:

- 3 varv utförs med trampett eller satsbräda + plint. Minst 2 varv måste 
  utföras med trampett.
- Krav på hoppredskap utgår.
- Krav på frivolt utgår.
- 6-16 gymnaster/varv.
- Endast de 6 gymnaster med minst utförandeavdrag räknas. Fall och
  mottagningsavdrag räknas på alla gymnaster (inte bara de 6 med minst 

             utförandeavdrag)

Här hittar ni tävlingsbestämmelser för RT 2.
http://www.gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_23096/cf_418/Ta-vlingsbesta-mmelser_RT-
stegen_2-3_och_POJK-HERR.PDF

Här hittar ni bedömningsreglemente.
http://www.gymnastik.se/ImageVaultFiles/id_25266/cf_418/Nationellt_bed-
mningsreglemente_version_1.PDF

Anmälan skickas till:
GF Tempo, gftempo@post.gymnastik.se
Info på telefon: 0704-52 75 01

Anmälan skall vara oss tillhanda senast: 20 oktober 2016. 
Anmälningsavgift: 125 kr/ lag /gren + 50 kr/ gymnast.


