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Vestlandsmesterskapet for turn jenter/kvinner og gutter/menn arrangeres hvert år 1. helg i
november.
3 Mesterskapet omfatter følgende kretser:
Hordaland
Rogaland
4 Arrangøransvar:
Hordaland: 2019
2021
2023
2025
2027
Rogaland: 2018
2020
2022
2024
2026
*
Dersom arrangøransvarlig ikke kan ta på seg arrangementet, må det meldes
fra til den andre kretsen senest 6. mnd. i forkant, så de kan overta
arrangementet.
*
Arrangør sender ut innbydelse 6 uker før konkurransen til aktuelle kretser lag
Påmeldingsfrist 1 måned før
*
I samarbeid med kretsene se at konkurransen kommer på terminlisten i de
aktuelle kretsene
*
Sørge for premier, 1/3 i alle offisielle klasser
*
Sende resultatene til de øvrige kretser og lag umiddelbart etter konkurransen
*
Tilby deltagerne hyggekveld
*
Sende konkurranseplan og startlister til påmeldte foreninger 2 uker før
konkurranseavvikling
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Reglement/Aldersbestemmelser:

Jenter/kvinner

gutter/menn

Rekrutt klasse 11 år Nasjonal Turnstige 2018

rekrutt klasse 11 og 12 år LUM

Rekrutt klasse 12 år Nasjonal Turnstige 2018

klasse 1 13-14 år Nasjonalt reglement

klasse 1 13-14 år Nasjonal Turnstige 2018

klasse 2 15- 16 år Nasjonalt reglement

klasse 2 15-16 år Nasjonal Turnstige 2018

klasse 3 17 og 18 år Nasjonalt reglement

klasse 3 17 og eldre Nasjonal Turnstige 2018

FIG Junior 14-17 år
3

FIG junior 13-15 år(internasjonalt reglement)

FIG senior 18 år og eldre

FIG senior 16 år og eldre (internasjonalt regl.)
Arrangør kan invitere aspiranter i klassene 9 år og 10 år som stiller utenfor konkurransen
Arrangør kan også sende innbydelse til andre lag og kretser. Gymnaster utenfor Hordaland
og Rogaland kan ikke kåres til vestlandsmester, men kan allikevel bli vinner i sin klasse.
I så tilfelle vil den første på listen fra Hordaland/Rogaland bli vestlandsmester
6 Reglement:
Konkurransen bedømmes etter gjeldende nasjonalt/internasjonalt reglement
En kan bli vestlandsmester i 4-kamp jenter/kvinner og 6- kamp gutter/menn
Hvis aspiranter i klasse 9 år og 10 år deltar, gjelder følgende regler:
• Ingen vinner skal kåres
• karakteren skal ikke vises opp
• Resultatliste kan ikke henges opp
• Trenere kan få med seg resultatene
• Alle skal ha minnepremie
7 Konkurranseavvikling
Vestlandsmesterskapet arrangeres over 2 dager
All trekning av startrekkefølger foretas av arrangør .
Hvis arrangør ønsker å arrangere lagkonkurranse, gjelder følgende retningslinjer:
- Et lag for rekrutter og et lag for klasse. De 3 beste teller i hvert apparat, minimum
3 gymnaster pr. lag, det er ikke et maks antall gymnaster på laget.
8 Premiering.
Det er individuell premiering i mangekampen i alle forskjellige klasser.
1/3 skal ha premie i hver klasse.
Aspiranter og rekrutter skal ha minnepremie (kan gis til alle deltagerne).

9 Dommere
Herrer - det er ønskelig med 2 dommersett med 1 dommer fra hver krets i hvert sett
Kvinner – det er ønskelig med 3 dommersett med 1 dommer fra hver krets i hvert sett.
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Halvparten av reise og oppholdskostnader for dommere fra tilreisende krets, dekkes av
tilreisende krets. Arrangør mottar reiseregningsskjema fra alle tilreisende dommere
(med bilag), og refunderer disse. Arrangør fakturer tilreisende krets i etterkant. Arrangør
kan gjerne ta med en tredje dommer i settet. Dommerhonoraret følger NGTF’s satser.

10 Innkvartering
Arrangør tilbyr overnatting på hotell og eller lignende tilbud.
11 Bespisning
Lørdag kveld arrangeres en hyggekveld med bespisning for deltagere, trenere og
dommere.
Makspris kr 250.Arrangementet skal være avsluttet innen 22.30
12 Økonomi

Det er foreningenes ansvar å bestille og betale reise, opphold, påmeldingsavgift, og
hyggekveld for sine gymnaster.
Påmeldingsavgiften skal ikke overstige NGTF sine satser. Pr. i dag kr 300,Arrangør kan sette opp dagpakker for bespisning (eks. lunsj 2 dager)

Revidert oktober 2018

Jill Therese Christiansen Olsen

Odin Nielsen

Line Sandviken Lieske

Siv Rita Eikeskog

Hordaland gymnastikk og turnkrets

Rogaland gymnastikk og turnkrets

5

