Nord Norsk Mesterskap
Turn Kvinner og Turn Menn

Oktober 2017

1. Innledning
Dette dokumentet inneholder retningslinjer for Nord Norsk Mesterskap og skal
fungere som veileder for teknisk arrangør. Arrangementene eies av Nord Norsk
Gymnastikk og Turnkomité (NNGTK) og styres av dette dokumentets
bestemmelser. Representant fra NNGTK skal holdes løpende informert om
konkurransen. Dokumentet skal holdes oppdatert av ansvarlig person i NNGTK.
Teknisk arrangør følger gjeldende rulleringsliste.

2. Rammer
Mesterskapet skal gjennomføres sent i mars eller i april. Det kan arrangeres over
3 dager (fredag-søndag).
Apparatprøving kan starte fredag kl. 1600. Defilering for alle skal gjennomføres
før første gymnast konkurrer. Det vil si at om noen skal konkurrere fredag, skal
det gjennomføres åpning og defilering samme dag. Representant fra NNGTK
åpner konkurransen i samarbeid med teknisk arrangør.
Klubber i Nordland, Troms og Finnmark kan søke til NNGTK for tildeling av
arrangement.
Alle grenene følger nasjonale retningslinjer for aldersinndeling. Nederste
aldersgrense er året de fyller 11 år i de grenene hvor reglementet tillater det.

3. Konkurranseformat
Det skal inviteres til konkurranse i mangekamp, med påfølgende apparatfinaler. I
apparatfinalene deltar de 6 beste gymnastene (+2 reserver) i enkeltapparatene
på søndag.
Dersom det utenom NNM inviteres til aspirant samling samme helgen må dette
komme klart frem i invitasjonen og det må presiseres alders bestemmelse.
Dommere for NNM kan kun brukes til å dømme aspirantsamling dette etter
avtale og honorar.
Turn menn inviterer til gjeldende reglement.
Turn kvinner inviterer til gjeldende reglement i Nasjonal stige.

Det skal i invitasjonen henvises til reglementene som er gjeldende.

4. Premiering
Alle deltagere skal ha minnepremie med NNGTK logo, arrangør navn og årstall.
Alle klasser, fra og med året de fyller 11 år, har premiering 1.-3. plass uavhengig
av antall deltagere i klassene. Det kåres Nord Norsk Mester i alle klasser hvor
deltagerne fyller 13 år i løpet av året konkurransen blir gjennomført.

5. Arena og utstyr
Arenaene må være av en standard hvor det er plass til utstyr, dommere,
gymnaster, oppvarmingsfelt og publikum. Sikkerheten til gymnastene skal være i
fokus! Arenaene må ha godkjente garderober for kvinner og menn. Arenaene må
ha tilfredsstillende musikkanlegg i forhold til hallens størrelse. Musikk skal være
innsendt elektronisk av lagene til arrangør og spilles av elektronisk under
konkurransen i oppsatt spilleliste etter startliste.
Utstyret skal være av god kvalitet og følge gjeldende nasjonalt regelverk.

6. Dommere
Dommere skal kontaktes senest 3 måneder før konkurransen og være avklart
innen 2 måneder før konkurransestart. Gjeldende nasjonale retningslinjer for
kost, losji og honorar skal følges. Alle dommere må minst være godkjent
kretsdommere, og overdommere skal være forbundsdommere eller ha god
erfaring. Dommere avklares i samarbeid med NNGTK sin ansvarlige
representant.

7. Jury
1. Ved alle konkurranser skal det oppnevnes en jury.
2. Juryen skal bestå av NNGTK sin representant og overdommer i aktuelt
apparat.
3. Juryens ansvarsområder:
a. Være til stede på teknisk møte.
b. Behandle protester av teknisk art og avgjøre disse. Bedømmingen av
mesterskapet er et dommeransvar og avgjøres av de oppsatte dommerne.
Juryen kan ikke behandle saker av denne karakter.
c. Juryens og dommernes avgjørelse kan ikke ankes.
4. Alle protester o.l. i saker som nevnt under pkt. 3.b) skal fremsettes skriftlig
for juryen, og være undertegnet av ansvarlig person.
5. Protesten skal leveres til juryen umiddelbart, og senest 15 min. etter at det
forhold som det skal protesteres på har inntruffet eller oppstått.
6. Rett til å fremme en protest har:
a. Påmeldte ledere/trenere.
b. Deltakende gymnaster som ikke har med seg leder/trener.

7. Ingen har rett til å fremme protest på vegne av andre enn seg selv eller den
vedkommende er påmeldte leder/trener for.
8. Juryen skal straks behandle en protest.
9. Juryen skal sørge for at det endelige offisielle resultatet av konkurransen ikke
bekjentgjøres før juryens arbeide er avsluttet.
10. Juryen skal sende rapport til NNGTK fra sitt arbeide innen 2 måneder etter
arrangementet. Dersom dette ikke følges, gis ukesbøter på 50kr pr uke som skal
betales til NNGKT.

7. Innkvartering
Arrangøren skal ha 2 alternativer for overnatting så lenge det er mulig:
1) Et billig alternativ; skole, barnehage, etc. med frokost og kveldsmat (Hall med
kunstgress er ikke tillat). Ved innkvartering over 3 km fra konkurransearena skal
teknisk arrangør sørge for alternativ transport før og etter konkurranse + til og
fra en eventuell bankett.
2) Hotell m/frokost NB: Laglederne eller annen myndig person skal bo sammen
med sine gymnaster og sørge for at retningslinjene som gjelder for ro og orden
blir overholdt.

8. Økonomi og bespisning
De økonomiske rammene er endelige. Totalsummen er satt til maks kr 1300,- pr.
gymnast for deltagelse pr gren. Dette inkluderer deltakeravgift, lunsj, bankett og
billig overnatting. Hotellovernatting kommer utenom.
Kr. 30,- av deltageravgiften pr gymnast til NNGTK.
Arrangør stiller med bespisning til jury og NNGTK sin representant.
Teknisk arrangør skal sende budsjett og regnskap til NNGTK innen 2 måneder
etter arrangementet. Dersom dette ikke følges, gis ukesbøter på 100kr pr uke
som skal betales til NNGKT.

9. Uttak til Barents Games
Uttak til Barents Games gjøres på bakgrunn av resultater nasjonalt, regionalt og
Nord Norsk Mesterskap. Aktuelle gymnaster meldes inn av trener før
konkurransen. Avgjørelse tas av NNGTK sin representant i samarbeid med
aktuelle klubber like etter konkurranseslutt.
Turn kvinner har prøveprosjekt på uttak 2017-2018. se vedlegg.

Sign.

