Karlskrona Gymnastikförening
hälsar dig välkommen till
Sydostmästerskapen öppen klass nivå 7,8 samt Pojkar nivå C
2 december 2018
Allhallen, Holmsjö
Information
Information och upplysningar lämnas av:
Karlskrona GF, tavling.karlskronagf@gmail.com
Tävlingsansvarig:
Mariella Maxon 0735943422 och Sofia Wallin 0763 36 90 91
På vår hemsida http://www.karlskronagf.se hittar ni all information angående tävlingen.
Genomförande och Tävlings- och träningstider
Tävlingen kommer genomföras i fyra delar. Nivå 8 yngre har delats upp i två tävlingspooler på grund
av många anmälda lag, vi kommer utse en 1a, 2a i båda poolerna.
Det är många lag anmälda och ont om omklädningsrum så kom gärna ombytta till tävlingen.
Tävlingsstart:
Nivå 8 yngre pool 1 klockan 08:50
Nivå 8 yngre pool 2 klockan 11:45
Nivå 7 yngre och Nivå 7 äldre klockan 14.30
Nivå 8 äldre & Pojkar Nivå C klockan 17:00
Startordning och förträningstider enligt bifogat schema.
OBS! Friståendeytan kommer vara något mindre under förträningen eftersom vi behöver ha igång
alla tre grenar samtidigt. Vi tror ändå denna lösning är bättre än att inte få möjlighet att förträna
fristående alls så vi hoppas ni har överseende med detta. Under tävlingen kommer ytan att ha full
storlek.
Ackreditering
Anmäl ditt lag senast 1 timme innan tävlingsstart vid ackrediteringen i entrén. Lämna ifylld
deltagarlista och bedömningsunderlag (3 exemplar per redskap och lag). Deltagarlistor och
bedömningsunderlag finner ni via länken:
http://www.gymnastik.se/tavling/tavlingsinriktning/Truppgymnastik/Regler/bedomningsunderlag/
Entré/Publik
Entré: 40 kr
Under 16 år: gratis
Vid entrén går det bra att betala med kontanter eller Swish.

Kiosk
Det kommer finnas kiosk med försäljning av lättare mat, kaffe, godis, fika etc.
Domarmöte
Domarmöte börjar 1 timme innan varje tävlingsstart och genomförs i domarrummet på plan 2.
Ledarsamling
Ledarsamling sker mitt emot domarrumet på plan 2 enligt följande tider:
Nivå 8 yngre pool 1 klockan 07:45
Nivå 8 yngre pool 2 klockan 10:40
Nivå 7 yngre och Nivå 7 äldre klockan 13:35
Nivå 8 äldre & Pojkar Nivå C klockan 16:00
Redskap
Följande redskap kommer att finnas tillgängliga under tävlingen:
Dubbla mattvåder
Landningsmattor
Satsbräda
Trampetter: Dorado 32 fjädrar, LEG 36 fjädrar, skoltrampett.
Hoppbord: Pegasus Eurogym och 7-delad plint.
Defilering
Defilering utgår pga tidsbrist.
Sjukvård
Sjukvårdskunnig personal kommer att finnas till hands i hallen under både tävling och förträning.
Musik
Musiken kommer laddas upp via en särskild sida. Mer information om detta kommer inom kort. Till
dess kan ni ha i åtanke att ni till varje start kommer behöva ladda upp musik i mp3-format.
Resultat
Inga poäng kommer ropas ut under tävlingen, men poängen presenteras på truppresultat.se
Prisutdelning och medaljer
Prisutdelning genomförs i anslutning till avslutad tävling och endast första- och andraplats ropas ut.
Övriga deltagande lag hamnar på en delad tredjeplats. Medaljer delas ut till samtliga gymnaster.
Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften faktureras föreningen innan tävling och avgiften ska vara Karlskrona GF till
handa innan tävling. Detta gäller även strykningar efter sista anmälningsdagen.
Avgiften är 600 kr per lag.

Välkommen och lycka till
Önskar
Karlskrona Gymnastikförening!

