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hälsar er välkomna till   

 

 

 

 

 

Lördagen och söndagen den 9-10 november 2019 

En tävling där alla gymnaster oavsett kunskapsnivå kan delta. 
 

PM1 
 

Information  

Tävlingsledare Tranemo GF: Julia Sandquist och Alicia Gustafsson  

Information finner ni även på hemsidan: www.gymnastik.se/tranemogf    

Kontakta oss via mail: tranancup@tranemogf.se   

Kontakta oss via telefon: 0768-160825 eller 0703-332442  

Använd mailadressen i första hand.   

  

Tävlingshall  

Tranemo sim- och idrottshall. Limmaredsvägen 2A, 514 32 TRANEMO  

  

Hemsida  
På föreningens hemsida www.tranemogf.se kommer ni att hitta all information om tävlingen såsom 

tävlingsbestämmelser, PM, förträningstider, startordning mm.  
  

Anmälan  

Anmälan görs på följande länk: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxMHS1q9kf-

1DfIOi7DD5AxbnMHGf_v3egN3va2037MGngOA/viewform?usp=sf_link  

Sista anmälningsdag är den 11 oktober. Observera att ni behöver göra en anmälan per lag. I samband vid 

anmälan anger ni också domare.   

http://www.gymnastik.se/tranemogf
mailto:tranancup@tranemogf.se
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxMHS1q9kf-1DfIOi7DD5AxbnMHGf_v3egN3va2037MGngOA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxMHS1q9kf-1DfIOi7DD5AxbnMHGf_v3egN3va2037MGngOA/viewform?usp=sf_link
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Forts. Anmälan 

Kostnaden att delta är 60 kr/gymnast samt 200 kr/lag/start. Faktura kommer till er förening via mail.  

Anmälan är bindande. Eventuella strykningar ska ske senast 3 veckor innan tävling, den 18 oktober, då tas 

ingen avgift ut. Vid strykning av lag efter den 18 oktober tas en avgift ut på 250 kr/start.  

 

Regler  

Tävlingen är indelad i fem klasser; Mini, vit yngre, vit äldre, röd och svart.  

Mini riktar sig till de gymnaster som tränar och tävlar på Regionsåttan-nivå.  

Vit riktar sig till de gymnaster som tränar och tävlar på Regionssjuan-/Rikssexan-nivå.  

Röd klass riktar sig till de som tävlar på Riksfemman-/Riksfyran-nivå.  

Svart klass riktar sig till de som tävlar på Rikstrean-nivå och uppåt.  

 

Utförliga regler bifogas. Observera att reglerna är uppdaterade inför Tranan Cup 2019!  

Läs reglerna noggrant för att Ert lag ska hamna i rätt klass.   

 

I klass Mini utför man endast två varv/gren som bedöms av domare samt ett varv som EJ bedöms av 

domare. Det tredje och sista varvet bedöms EJ av domare och är ett ”uppvisningsvarv” där inga avdrag ges 

(det är alltså tex tillåtet att ledaren går in och passar på detta varv). Det är valfritt hur många övningar man 

gör i varvet men maxantal är tre (3). Det är också OK att göra samma serie som man gjort i ett tidigare 

varv. Det är helt enkelt ett valfritt varv där gymnasterna har möjlighet att visa vad de kan och som också 

ger möjlighet för de unga gymnasterna att vara med på fler varv.    

 

Kom ihåg:  

Övningarna som gymnasterna utför ska vara anpassade till deras kunskap och mognad! 

 

Tävlingsbestämmelser  

Tävlingsbestämmelser bifogas, de hittar ni också på vår hemsida. Läs tävlingsbestämmelserna tillsammans 

med Svenska Gymnastikförbundets bedömningsreglemente senaste version. 

 

Det är endast tillåtet att varje gymnast tävlar i en klass.   

Förtydligande i klass Vit: Ett lag har 12 gymnaster. 6 stycken utför kullerbytta – hjulning, 3 stycken utför 

handvolt och 3 st utför rondat-flick-flack. Detta varv uppfyller övningskravet på handvolt eller flickis även 

om inte alla på varvet utför det, utan endast de 6 sista. 

Förträning  
Se tider i kommande PM. Det finns uppvärmningshall.  

 

Redskap  

Redskapsuppställningen är fast och truppledaren ansvarar för att redskapen har rätt inställning. I 

samband med förträningen fylls redskapsblanketten i.   

I hallen finns: Tumblinguppställning enligt redskapsreglementet, trampett och hoppredskap enligt 

redskapsreglementet samt voltkudde som placeras på nedslaget.  

En översikt på vilka redskap som kommer finnas på tävlingen kommer i PM2.  
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Under förträning kan det förekomma att två lag vill träna på samma trampett. Vi rekommenderar 

att ni pratar med dem som ni tränar tillsammans med, alternativt ta med egen trampett för att 

säkerställa att ni kan förträna på den trampett ni önskar. Arrangören ansvarar inte för detta. Tar ni 

med egen trampett vill vi att ni meddelar redskapsfunktionärerna när trampetten kommer åka hem 

så inte någon förening förtränar på en trampett som inte finns kvar vid tävling.  

 

Domare  
Vid anmälan ska domare anges. Domare tillsätts och bekostas av deltagande förening enligt följande 

och ska anmälas när man anmäler sina lag.  

2-5 lag = minst 1 domare   

6-8 lag = minst 2 domare   

9 och fler lag = minst 3 domare  

Det är det totala antalet lag/dag från varje förening som räknas ihop och avgör antal domare. Prata 

därför ihop er i föreningen så ni vet hur många domare ni behöver. En domare dömer samtliga pass 

under en tävlingsdag. För de föreningar som saknar en eller flera domare tas en straffavgift ut på 

2000:-/domare. De domare som dömer heldag får en bonus från dessa pengar. Det är tillåtet att en 

domare byter dag, om det underlättar så att fler kan döma tävlingen.  

 

Har föreningen ingen domare, ordnar man det via andra föreningar. Utbildade domare går att nås 

på gymnastikförbundet väst hemsida. www.gymnastik.se/vast  Har ni fler domare i föreningen som 

kan döma Tranan cup eller om någon domare kan döma båda tävlingsdagarna så skriv gärna med 

deras namn under kommentarer på anmälan så kan vi lätt hitta vilka domare som är tillgängliga om 

vi skulle behöva fler.  

 

Övrigt  

Det är roligt att det visas så stort intresse av att delta i Tranan cup! Därför uppmanar vi er att 

anmäla era lag i god tid. Vi har ett begränsat antal startplatser till Tranan cup.   

 

Tävlingens preliminära upplägg: Två klasser förtränar och tävlar på lördagen och två klasser 

förtränar och tävlar på söndagen. Vilken dag respektive klass tävlar meddelas i PM 2.  

 

Vi har kiosk där vi säljer bland annat korv med bröd, hamburgare, kaffe, dricka, smörgåsar och godis 

till bra priser.  

Alla gymnaster som deltar får en medalj och för de lag som placerar sig på 1:a, 2:a och 3:e plats 

erhålls pokal. I klass Mini kommer övriga lag på 4:e plats.  

 

PM 2 

PM 2 skickas ut senast två veckor innan tävling. Vilken dag varje klass tävlar meddelas tidigare. 

 

Bilagor:  

Tävlingsbestämmelser - Tranan cup 2019 

http://www.gymnastik.se/vast

