
Tävlingsbestämmelser
Gösta Cup 2022

Klass Åttan Sjuan Sexan Femman
Ålder Från 7 år

Inga dispenser ges
Öppen klass

Antalet flickor/damer respektive
pojkar/herrar kan variera inom

truppen

Från 7 år
Inga dispenser ges

Öppen klass
Antalet flickor/damer respektive
pojkar/herrar kan variera inom

truppen

Från 10 år
Inga dispenser ges

Öppen klass
Antalet flickor/damer respektive
pojkar/herrar kan variera inom

truppen

Från 10 år
Inga dispenser ges

Öppen klass
Antalet flickor/damer respektive
pojkar/herrar kan variera inom

truppen

Antal gymnaster 6-obegränsat antal 6-obergränsat antal 6-22 gymnaster 6-22 gymnaster

Svårighetsvärde Ingen poängbedömning Ingen poängbedömning Fast svårighetsvärde Fast svårighetsvärde

Bedömning &
Resultat

Enligt regionala
bedömningsreglemente nivå 7-9

Ledarna delges lagets poäng samt en
snittpoäng per gren för tävlingen eller
den egna poolen efter tävlingens slut.

Ingen resultatredovisning sker i
hallen, på prisutdelning eller på
internet.

Alla lag uppmärksammas i högtalare
med positivt utlåtande från domarna.

Enligt regionala
bedömningsreglemente nivå 7-9

Ledarna delges lagets poäng samt en
snittpoäng per gren för tävlingen eller
den egna poolen efter tävlingens slut.

Ingen resultatredovisning sker i
hallen, på prisutdelning eller på
internet.

Alla lag uppmärksammas i högtalare
med positivt utlåtande från domarna.

Enligt
Nationellt bedömningsreglemente
nivå 3-6

1, 2, 3 utses, övriga hamnar på 4e
plats. Det lag som fått högst
slutpoäng sammanlagt i alla tre
grenar utses till totalsegrare och
tilldelas en pokal.

Poäng och utlåtande redovisas per
mail efter genomförd tävling.

Enligt
Nationellt bedömningsreglemente
nivå 3-6

1, 2, 3 utses, övriga hamnar på 4e
plats.  Det lag som fått högst
slutpoäng sammanlagt i alla tre
grenar utses till totalsegrare och
tilldelas en pokal.

Poäng från domare redovisas per mail
efter genomförd tävling.

Bedömningen i tumbling och trampett sker enligt följande (för exakt skrivning se
Nationellt Bedömningsreglemente):
E = summan av avdragen för samtliga gymnaster på varvet divideras med antalet
gymnaster som utfört varvet, multipliceras med 6 och utgör avdraget för varvet.
D = svårighetsvärdet baseras på de 6 sista gymnasterna i varvet.
C = avdrag för felaktig placering av gymnast/gymnaster görs för de 6 sista
gymnasterna.

Tävlingsgrenar Tävlingen är en grentävling där lagen kan ställa upp i fristående, airfloor och trampett. Kraven för respektive gren följer nedan.

https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-gymnastiken-traning-och-tavling/dokument/truppgymnastik/reglementen/bedomningsreglemente-niva-7-9-version-1.2-januari-2022.pdf
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Tävlingsbestämmelser
Gösta Cup 2022

Fristående Åttan Sjuan Sexan Femman
Bedömning

Enligt regionala
tävlingsbestämmelser nivå Åttan

Enligt regionala
tävlingsbestämmelser nivå Sjuan

Enligt regionssexans
tävlingsbestämmelser

Enligt regionsfemmans
tävlingsbestämmelser

Airfloor Åttan Sjuan Sexan Femman
Bedöming

Enligt regionala
tävlingsbestämmelser nivå Åttan

Enligt regionala
tävlingsbestämmelser nivå Sjuan

Enligt regionssexans
tävlingsbestämmelser

Enligt regionsfemmans
tävlingsbestämmelser

Undantag Tävlingen utförs på airfloor. Tävlingen utförs på airfloor. Tävlingen utförs på airfloor. Tävlingen utförs på airfloor.

Trampett Åttan Sjuan Sexan Femman
Bedömning

Enligt regionala
tävlingsbestämmelser nivå Åttan

Enligt regionala
tävlingsbestämmelser nivå Sjuan

Enligt regionssexans
tävlingsbestämmelser

Enligt regionssexans
tävlingsbestämmelser

https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-gymnastiken-traning-och-tavling/dokument/truppgymnastik/reglementen/tavlingsbestammelser-niva-7-9-version-1.2-januari-2022.pdf
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https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-gymnastiken-traning-och-tavling/dokument/truppgymnastik/reglementen/tavlingsbestammelser-niva-7-9-version-1.2-januari-2022.pdf
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-gymnastiken-traning-och-tavling/dokument/truppgymnastik/reglementen/tavlingsbestammelser-niva-7-9-version-1.2-januari-2022.pdf
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-gymnastiken-traning-och-tavling/dokument/truppgymnastik/reglementen/tavlingsbestammelser-niva-7-9-version-1.2-januari-2022.pdf
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-tavlingsgymnastik/dokument/truppgymnastik/regler/regionsstegen/2021/niva-3-6/tavlingsbestammelser-regionssexan-regionstrean-2021.pdf
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-tavlingsgymnastik/dokument/truppgymnastik/regler/regionsstegen/2021/niva-3-6/tavlingsbestammelser-regionssexan-regionstrean-2021.pdf
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-tavlingsgymnastik/dokument/truppgymnastik/regler/regionsstegen/2021/niva-3-6/tavlingsbestammelser-regionssexan-regionstrean-2021.pdf
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-tavlingsgymnastik/dokument/truppgymnastik/regler/regionsstegen/2021/niva-3-6/tavlingsbestammelser-regionssexan-regionstrean-2021.pdf
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-gymnastiken-traning-och-tavling/dokument/truppgymnastik/reglementen/tavlingsbestammelser-niva-7-9-version-1.2-januari-2022.pdf
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-gymnastiken-traning-och-tavling/dokument/truppgymnastik/reglementen/tavlingsbestammelser-niva-7-9-version-1.2-januari-2022.pdf
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-gymnastiken-traning-och-tavling/dokument/truppgymnastik/reglementen/tavlingsbestammelser-niva-7-9-version-1.2-januari-2022.pdf
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-gymnastiken-traning-och-tavling/dokument/truppgymnastik/reglementen/tavlingsbestammelser-niva-7-9-version-1.2-januari-2022.pdf
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-tavlingsgymnastik/dokument/truppgymnastik/regler/regionsstegen/2021/niva-3-6/tavlingsbestammelser-regionssexan-regionstrean-2021.pdf
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-tavlingsgymnastik/dokument/truppgymnastik/regler/regionsstegen/2021/niva-3-6/tavlingsbestammelser-regionssexan-regionstrean-2021.pdf
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-tavlingsgymnastik/dokument/truppgymnastik/regler/regionsstegen/2021/niva-3-6/tavlingsbestammelser-regionssexan-regionstrean-2021.pdf
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-tavlingsgymnastik/dokument/truppgymnastik/regler/regionsstegen/2021/niva-3-6/tavlingsbestammelser-regionssexan-regionstrean-2021.pdf

