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STOCKHOLM TEAMGYM OPEN 
8-9 oktober 2022 

 
Information 
Information och upplysningar lämnas av tävlingsledare:  
Ia Wikås Tel : 0723 00 62 00 E-mail: truppansvarig@stockholm-top.se 
 
Anmälan  
Anmälan senast den 4:e september 2022.  
Anmälan: https://forms.gle/L8ucqZ5D2uLo7Kbh7 
 
Regler och klasser 
Se bilaga 1 
 
Tävlingslicens/Trampettlicens 
Alla gymnaster ska ha giltig tävlingslicens.  
Mottagning och licenser för passare sker enligt SvGFs regler vid tävling 
 
Domare 
Varje deltagande trupp anmäler minst 1 utbildad domare (minst Steg 2) senast den 4:e september. Om 
ingen domare anmäls, tillkommer en avgift på 2000:-/trupp. Anmäld domare dömer minst en klass men vi 
uppskattar om ni har möjlighet att döma fler.  
Glöm inte att ange vad domaren i fråga är godkänd i. (Ska vara godkänd i minst en hel gren) 
Domaranmälan sker via följande länk: https://forms.gle/WKJzUQG2dugmhmED6  
 
PM 2 
PM 2 sänds ut via mail cirka två veckor innan tävlingen innehållande startordning, träningstider etc. utifrån 
dåvarande eventuella restriktioner.  
 
Tävlingshall 
Tävlingarna sker i Enskedehallen, Gullmarsplan, Stockholm alternativt digitalt 
 
Anmälningsavgift 
Stockholm Top Gymnastics fakturerar anmälningsavgiften efter anmälan, i mån av plats.  
Anmälningsavgiften är 600kr per gren + eventuell domaravgift (se ovan). 

Kom ihåg:  
Anmälan senast den 4:e september 2022 
OBS! Beställningarna är bindande! 
Först till kvarn gäller!   
 
Tider: 
Schemat sätts efter anmälningstidens slut och skickas ut i PM2.  
 

 
VARMT VÄLKOMNA! 



                                                        

 

Bilaga 1  
 

TÄVLINGSKLASSER OCH REGLER 
 
Allmänt:  
Det ÄR tillåtet för max 4 gymnaster per förening att deltaga i flera klasser, dock inte i olika lag i samma klass. 
Klasser kan komma att delas upp eller slås ihop beroende på antal anmälda 
 
Femman 
Från 7 år (6-20 gymnaster) 
Grencup och mångkamp med svårighetstabell 
Trupperna tävlar efter Svenska Gymnastikförbundets regler Riksfemman 
 
Fyran 
Från 10 år (6-20 gymnaster) 
Grencup och mångkamp med svårighetstabell  
Trupperna tävlar efter Svenska Gymnastikförbundets regler för Riksfyran 
 
Trean 
Från 10 år (6-20 gymnaster) 
Grencup och mångkamp med svårighetstabell  
Trupperna tävlar efter Svenska Gymnastikförbundets regler för Rikstrean  
 
Code of Points 
From 10 yrs (6-20 gymnasts) 
Tumbling- & trampett live, floor digital – no all around 
Based on UEG Code of Points junior  
Teams competing digitally will record and send in their performance a few days before the competition date. 
Further information will be send by e-mail to participating teams.  
 
BEDÖMNING TUMBLING OCH TRAMPETT – samtliga klasser 
D-poäng: Bedöms på de 6 sista/last gymnasterna  
E-poäng: Bedöms på de 6 gymnasterna med minst avdrag/least deductions  
C-poäng: Bedöms på de 6 sista/last gymnasterna. Tidsgräns/Time limit: 3 min 30 sek i samtliga klasser.  
 
Gymnaster som ”avsiktligt” inte uppfyller kompositionskraven och som står före de 6 sista kan inte räknas in i 
E-poängen.   
 
FRISTÅENDE – Femman, Fyran och Trean 
Lag som ställer upp med 12-20 gymnaster i fristående bedöms i utförande på följande sätt: 
Utförandeavdraget delas på antalet gymnaster som kört friståendet.  
Avdraget gångras därefter med 10 vilket ger truppens totala avdrag. Summan dras ifrån 10,0 och ger då 
truppens E-poäng.  
 
Medaljer tilldelas de tre bästa lagen i varje gren. En pokal tilldelas för seger i mångkamp.  
Vid för få lag kan klasser komma att slås ihop. Vid många lag kan klasser komma att delas upp.  
 
OBS! Samtliga klasser körs till så kallad semilandning (landningsmatta i grop). Detta då vi vill verka 
för att erbjuda mindre påfrestande träningstävlingar.  

 
Truppen skall lämna in bedömningsunderlag till sekretariatet senast en timme före tävlingsstart i 6 
exemplar. 


