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Vendelsö Gymnastikförening
välkomnar er till Maxi Haninge Truppcup 2021
i Torvalla Sporthall i Haninge den 13–14 november

Information
E-mail: arrangemang@vendelsogf.se
Till information och anmälan
Vi har blivit en airtracktävling och kommer erbjuda airtrack i alla våra klasser. Inget tumblinggolv kommer
att finnas.

Datum
13–14 november 2021

Plats
Torvalla sporthall, Haninge

Klasser
Vi har klasser på nivå 9 till nivå 5, både öppna klasser och pojkklasser.

Klasser

Ålder

Bedömning

Övrigt

Kullerbyttan
Nivå 9

7år och äldre (födda
2014 och tidigare)

Omdöme
Tyckare

Öppen klass
Alla vinner något
moment. Alla får medalj.

Hjulningen
Nivå 8

7år och äldre (födda
2014 och tidigare)

Poängbedömning
Domare/Tyckare

Grentävling
- Öppen klass
- Pojkklass

Rondaten
Nivå 7

8 år och äldre (födda
2013 och tidigare)

Poängbedömning
Domare/tyckare

Grentävling
- Öppen klass
- Pojkklass

Frivolten
Nivå 7

10 år och äldre
(födda 2011 och
tidigare)

Poängbedömning
Domare/tyckare

Grentävling
- Öppenklass

Handvolten
Nivå 6 Pojk

10 år och äldre
(födda 2011 och
tidigare)

Domare

Grentävling
- Pojkklass

Salton
Nivå 6

10 år och äldre
(födda 2011 och
tidigare)

Domare

Grentävling
- Öppen klass

Flickisen
Nivå 5

10 år och äldre
(födda 2011 och
tidigare)

Domare

Grentävling
- Öppen klass
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Anmälan
Sista anmälningsdag för Maxi Haninge truppcup är 1 oktober
Till information och anmälan
Vid många anmälningar tillämpas först till kvarn-principen. Sen anmälan kan tillåtas i mån av plats mot en
förseningsavgift.
En anmälan är fullständig när:
-

anmälningsformuläret på Vendelsö Gymnastikförenings hemsida är ifyllt och inskickat.
anmälningsformuläret på Vendelsö Gymnastikförenings hemsida för domare/tyckare är ifyllt och
inskickat.

Anmälningsavgiften är 1200 kronor per trupp och gäller då för tre grenar (fristående, hopp och matta). Vill
truppen inte delta i alla tre grenar är anmälningsavgiften 500 kronor per trupp och gren. Anmälningsavgiften
faktureras efter genomförd tävling.
Avanmälan kan göras kostnadsfritt fram till och med sista anmälningsdag, därefter kommer anmälda lag att
faktureras.

Vid en sen anmälan (som inkommer efter den 1 oktober) tillkommer en administrativ kostnad.
Anmälningsavgiften är då 1500:-/lag vid deltagande i mångkampen, eller 700:-/gren.

Tävlingslicens
Alla tävlande gymnaster måste ha giltig tävlingslicens. Även tränare måste ha giltig licens för passning och
mottagning enligt Svenska Gymnastikförbundets bestämmelser.

Prisutdelning
Maxi Haninge cupen följer gymnastikförbundets rekommendationer kring resultat och prisutdelning för
yngre åldrar. Rekommendationer kring prisutdelning nivå 7-9
Prisutdelningen kommer se ut följande:
Klass Kullerbyttan: Ledarna delges feedback från domarna efter tävling, ingen poäng. Ingen
resultatredovisning i hallen, på prisutdelning eller på hemsidan. En medalj delas ut till alla gymnaster.
Klass Hjulningen: Ledarna delges en poäng i varje redskap samt en snittpoäng per grenen. Ingen
resultatredovisning i hallen, på prisutdelningen eller på hemsidan. En medalj delas ut till alla gymnaster.
Klass Rondaten: Ledarna delges en poäng i varje redskap samt en snittpoäng per grenen. Ingen
resultatredovisning i hallen, på prisutdelningen eller på hemsidan. En medalj delas ut till alla gymnaster.
Klass Frivolten: Ledarna delges en fullständig resultatlista efter tävlingen. Ingen redovisning av resultatet i
hallen eller på hemsidan. En 1:a, 2:a och 3:a utses i varje gren, resterande lag blir 4:or. När prisutdelningen
är klar i alla 3 grenar kommer de lag som eventuellt inte har fått någon medalj att få komma upp och få ett
deltagarpris.
Klass Handvolten, Flickisen och Salton: Ledarna delges en fullständig resultatlista efter tävlingen. Ingen
redovisning av resultatet i hallen eller på hemsidan. En 1:a, 2:a och 3:a utses i varje gren, resterande lag blir
4:or.
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Tävlingsbestämmelser och bedömning
Vi följer gymnastikförbundets tävlingsbestämmelser för nivå 9–7 och Nat.BR nivå 6-5 med vissa avvikelser.
Förtydligande bestämmelser för varje klass hittar ni i dokumentet Tävlingsbestämmelser Maxi Haninge
Truppcup

Tyckare/ Domare
Klass: Kullerbyttan
Bedömning sker av tyckare. Varje lag anmäler en tyckare (domare) med god trupp-gymnastikkunskap.
Klass: Hjulningen, Rondaten, Frivolten
Bedömning sker av tyckare/domare. Varje lag anmäler en domare/ tyckare med god truppgymnastikkunskap.
Klass: Handvolten, Flickisen och Salton
Bedömning sker av domare. Varje lag anmäler en utbildad domare (steg 2-4).
Anmäler inte laget en tyckare/ domare eller om tyckaren/domaren inte dyker upp måste laget betala en
avgift på 1.800 kr.
Utbildade domare steg 1 eller högre erhåller ersättning från Vendelsö GF.
Här kan du anmäla tyckare/domare

PM
PM 2 kommer att skickas ut senast två veckor innan tävling.

Vi i Vendelsö Gymnastikförening vill hälsa er hjärtligt välkomna till Maxi
Haninge truppcup 2021!
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