Trimgymnastiken i Falkenberg
hälsar alla tävlande lag
varmt välkomna
till Grencupen
4-5 maj 2019
PM1
Information:
Info och upplysningar lämnas av Marielle Stålberg tel. 0730226264 eller mail:
trimgymnastiken@gmail.com
Tävlingen genomförs i Falkhallen i centrala Falkenberg1
Falkhallen
Nyhemsplan 1
311 35 Falkenberg

Anmälan & avgift:
Anmälning sker vi ett formulär på vår hemsida: www.trimgymnastiken.se senast den 28
mars.
Avgift 200 kr/ lag/gren samt 60:-/gymnast. Vid efteranmälan tillkommer en avgift på
300:-/lag/gren.
Lag som stryker sig efter sista anmälningsdag betalar hela anmälningsavgiften.
Fakturan skickas till er efter genomförd tävling.

Domare
Vid anmälan ska domare anges.
Domare tillsätts och bekostas av deltagande förening enligt följande och ska anmälas när
man anmäler sina lag.
1-3 lag = 1 domare
4-6 lag = 2 domare
7 och fler lag = 3 domare

Trimgymnastiken Falkenberg
Illervägen 15
311 31 Falkenberg

Hemsida
E-post
Telefon
Bank-giro

www.trimgymnastiken.se
trimgymnastiken@gmail.com
0703706257
5334-5898

Det är det totala antalet lag/dag från varje förening som räknas ihop och avgör antal domare.
En domare dömer samtliga pass under en tävlingsdag. För de föreningar som saknar en eller
flera domare tas en straffavgift ut på 2000:-/domare. Pengarna fördelas sedan på de domare
som dömt tävlingen.

Hemsida:
På föreningens hemsida www.trimgymnastiken.se kommer ni att hitta all information
om tävlingen såsom tävlingsbestämmelser, PM, förträningstider, startordning mm.

Genomförande
Vilken dag respektive klass tävlar avgörs efter att anmälningstiden gått ut. Vid många anmälda lag i samma klass kommer lagen delas upp i pooler och
pokaler/medaljer delas ut i alla poolerna. Vid uppdelning i pooler kommer vi i första hand ta
hänsyn till gymnasternas ålder. Tanken är mindre pooler/klasser så att inte gymnasterna
behöver stanna på tävlingen så länge och att man i första hand tävlar mot jämngamla lag om
det är möjligt.
Om för många lag anmäler sig kan vi bli tvungna att sätta ett stopp för antal tävlande lag. Det
är i så fall tidpunkt för anmälan som avgör vilka lag som får tävla. Ett preliminärt tidschema
för helgen läggs ut på föreningens hemsida ett par dagar efter att
anmälningstiden har gått ut.

Prisutdelning
Prisutdelning sker direkt efter varje pool.
I klass Lila får alla gymnaster en medalj. Placering 1-3 i varje gren meddelas, övriga lag
hamnar på 4:e plats. Inga poäng redovisas.
I resterande klasser delas medaljer ut till placering 1-3 i varje gren.
Om det blir aktuellt med uppdelning i pooler kommer medaljer att delas ut i
samtliga pooler.

Entré och kiosk
Entréavgift för besökare. Kiosk kommer att finnas på plats.

Tävlingsbestämmelser
Tävlingsbestämmelser bifogas, de hittar ni också på GF Västs hemsida samt vår förenings
hemsida. De läses tillsammans med Svenska Gymnastikförbundets bedömningsreglemente
senaste version.

Övrigt:

Det kommer inte finnas möjlighet till någon förträning på fristående.

Välkomna och lycka till med förberedelserna!
Trimgymnastiken Falkenberg

