- Retningslinjer for kretsmesterskap turn kvinner og menn mangekamp
- Retningslinjer for kretsmesterskap enkle apparater

TU ønsker å gjennomføre 2 offisielle kretskonkurranser i året



Kretsmesterskap i 4- kamp for kvinner og 6- kamp for menn som arrangeres om våren
Kretsmesterskap enkle apparater i på høsten

Kretsmesterskapet på høsten, samt andre konkurranser er kvalifisering til kretslaget som går til
Norgesfinalen.
4 gymnaster i kl 1

3 gymnaster i klasse 2

3 gymnaster i klasse 3

RGTK sitt ting velger arrangør, men TU velger aktuell dato. Hvis ikke arrangør kan den aktuelle dato
forespør TU en annen arrangør
Arrangør av Kretsmesterskapene kan invitere aspiranter i følgende klasser:
Aspiranter klasse 8- 9 år og klasse 10 år under spesielle vilkår (se retningslinjer under)
Kan også invitere 6- 7 åringer se spesielle vilkår (se retningslinjer under)
TU oppfordrer foreningene til å arrangere ytterligere konkurranser for rekrutter og aspiranter gjerne
invitere foreninger utenfor Rogaland.
Kretsmesterskapene arrangerer i følgende klasser for begge grener. Det benyttes til enhver tid
gjeldene nasjonalt/ internasjonalt reglement. Men lokale tilpasninger kan påregnes
Kvinner

Menn

Senior

16 år og eldre

senior

18 år og eldre

Junior

13-15 år

junior

13-18 år

Klasse 3

17 år og eldre

klasse 3

17-18 år

Klasse 2

15-16 år

klasse 2

15-16 år

Klasse 1

13-14 år

klasse 1

13-14 år

Rekrutt

klasse 12 år

rekrutt

11-12 år

Rekrutt

klasse 11 år

Retningslinjer for bedømming.
Turn kvinner:
FIG Senior og FIG junior dømmes etter internasjonalt reglement
Klasse 1, 2 og 3 samt klasse 11 og 12 år dømmes etter til enhver tid gjeldende nasjonalt reglement A
og B stigen for turn kvinner og gjeldende nasjonalt reglement.
Klasse aspiranter 8-9 år og klasse 10 år dømmes også etter nasjonalt reglement A og B stigen
NB Aspirantene kan bruke trampett istedenfor brett i hopp og mellomhøy bom.
Turn menn:
Senior og junior dømmes etter internasjonalt reglement.
11 og 12 åringer turnes og dømmes det iht, gjeldende LUM stige. For klasse 1, 2 og 3 turnes og
dømmes det iht. gjeldende nasjonalt reglement.
Retningslinjer for bedømming av aspiranter
Aspiranter i klassene 6-8 år, 8- 9 år og 10 år kan delta, men utenfor konkurranse.
I henhold til NIF s «barnerettigheter» skal:






alle få minnepremie
gymnastene skal ikke rangeres
gymnastenes karakter skal ikke vises opp
resultatliste skal ikke henges opp
trenerne har rett til å få resultatlistene etter konkurransen

Dommere:
Det er ønskelig med 3 dommere pr. apparat. En D- dommer og to E- dommere.
Konkurransen kan også avvikles med 2 eller en dommer pr apparat. RGTK er kjent for å ha kvalifisert
dommere til oppgaven.
Dommermøte avholdes 30 min før konkurransestart.
Dommerhonorar er på kr. 500, og betales av arrangørklubb.

Deltageravgift:
Kretsmesterskap mangekamp og Kretsmesterskap enkeltapparater
Deltakeravgiften er på kr. 250. Kretsandelen er på kr. 50, for deltakere over aspirantalder.
Premiering:
Kretsmesterskap mangekamp:
RGTK premierer 1. 2. og 3. plass i de offisielle klassene i KM mangekamp. Arrangør står for øvrig
premiering, 1/3 i hver klasse, Minnepremie til klassene rekrutt og aspiranter.
KM enkelt apparater.
RGTK står for medaljer til 1, 2 og 3 plass i KM enkeltapparater.
Arrangør sørger for minnepremie til klassene rekrutt og aspiranter.

Ansvarsfordeling:
Arrangør:







Sende innbydelsen til godkjenning til RGTK ca 5 uker før konkurransen
Sende deltagerliste til TU minst 2 uker før konkurransen samt konkurranseavvikling
Sørge for deltagerpremie til rekrutter og aspiranter samt resterende premiering i de offisielle
klassene.
Lister og konkurrranseavvikling til dommermøte samt bevertning
Sende resultatene til RGTK umiddelbart etter konkurransen
Det er alltid hyggelig om arrangør påskjønner dommerne

RGTK:








TU innkaller dommerne
Sender retningslinjene til arrangør i god tid før konkurransen
Bestille medaljer til KM enkelt apparater
Bestiller pokaler til de 3 beste i hver klasse i KM mangekamp
En representant fra Styret gjør den offisielle åpningen
RGTK sender invitasjonen til aktuelle foreninger
RGTK setter konkurransedato på terminlisten
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