
Truppcupen Östersund 2018 
Inbjudan 

 

Datum:  Lördag – Söndag den 19-20 maj 2018 
Plats:  Östersund Arena  
 

Tävlingsklasser och tävlingsregler: 
 
Åttan TC-18 Regler specifika för Truppcupen. Finns utlagd på vår hemsida 

Åldersgräns:   6år och uppåt 
 
Sjuan TC-18 Regler specifika för Truppcupen. Finns utlagd på vår hemsida  

Åldersgräns:   6år och uppåt 
 
Sexan Nationellt tävlingssystem Truppgymnastik, 1 januari 2018 

Åldersgräns:   6år och uppåt 
 
Femman  Nationellt tävlingssystem Truppgymnastik, 1 januari 2018 

Åldersgräns:   10år och uppåt 
 
Fyran Nationellt tävlingssystem Truppgymnastik, 1 januari 2018 

Åldersgräns:   10år och uppåt 
 
Trean Nationellt tävlingssystem Truppgymnastik, 1 januari 2018 
 Åldersgräns:   10år och uppåt 
 
För alla tävlingsklasser gäller Nationellt Bedömningsreglemente Trupp version 1.2 sep 2016 
med följande avsteg: 

 Flickor/damer och pojkar/herrar får tävla i samma lag.  

 Övningar på fristående/trampett/tumbling får utföras av lagets samtliga gymnaster.  

 Fristående utförs på mattvåder 14x18m. 

 Tumbling/matta utförs på tumblinggolv. Mattvåder tillhandahålls inte. 

 Art 4.1 Klädsel: Bandage är tillåten. Färg av skydd är ej av betydelse. 
 
För alla tävlingsklasser gäller SvGF Tävlingsbestämmelser med följande avsteg: 

 Tävlingsdeltagande: En och samma gymnast får bara delta i ett lag under tävlingen. 
Inga dispenser tillåts. Vid upptäckt diskvalificeras båda lagen där gymnasten deltar. 

 
Tävlingsreglerna och eventuella ändringar läggs ut på 

www.ostersundsgymnasterna.se 
https://www.facebook.com/events/352292085108617/ 

 
Frågor och funderingar kan lämnas via mail eller telefon till: 

Friedrich Molde 
073-02 99 813 

truppcupenosd@gmail.com 
 

  

http://www.ostersundsgymnasterna.se/
mailto:kajsa@hagle.se
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Domare:     
 Varje förening måste anmäla domare enligt principen: 

1-2 lag  = 1 domare 
3-4 lag  = 2 domare 
5 lag eller fler  = 3 domare 

 Det är upp till varje anmäld förening att tillgodose att rätt antal domare deltar; 
antingen via egna domare eller genom att anlita domare från annan förening. Om 
man trots detta inte lyckas hitta någon domare får föreningen betala en avgift av 
1500 kr/utebliven domare. Gäller även sent avanmälda domare.  

 Domare ansvarar för bokning av sina egna resor. Reseutlägg ersätts av egen förening.  
Arrangerande förening svarar för domarnas lunch samt arvode på 1000 kr/domare 
och dag. Anmäld domare dömer båda dagar om ingen annan överenskommelse 
skett. 

 Kvalifikationer: utbildad domare på lägst steg 2 godkänd i minst ett helt redskap.                    

 
Anmälan  

 Sker via web-anmälningsblankett utlagd på Östersundsgymnasternas hemsida 

 Skall vara oss tillhanda senast 19 mars 2018 

 Är bindande efter datum för sista anmälan. 

 Anmälningsavgift: 1400: - kr per lag.  

 Sen anmälan:  Vid anmälan efter 2018-03-19 debiteras laget 3000 kr.  
Efteranmälan möjlig till senast 2018-04-18 

Beställningar 
 Mat & Logi: Frukost 50: -  

Lunch 80: -   
Middag  80: -  

 Boende:  100: - per natt för övernattning i Friggaskolan, Solliden 

 Tävlings t-shirt: 99: - storlekar, färg och tryck finns att se på vår hemsida 

 Tävlings linne: 149: - storlekar, färg och tryck finns att se på vår hemsida 

 Beställningar lämnas in via Excel-tabellen som finns på vår hemsida. 

 Skall vara oss tillhanda senast 7 april 2018 
 
Inträde: För icke-deltagare över 16 års ålder: 100,- för lördag och söndag 60,- för enbart  
 söndag. Under 16 års ålder: fri entré 

 
Faktura för samtliga kostnader för laget skickas till föreningen 4 veckor innan tävlingen och 
ska vara inbetalat senast 2018-05-06.  
 

http://www.ostersundsgymnasterna.se/nyheter/?ID=165198&NID=253065

