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REGIONTREAN 
REGIONFYRAN 

 
 

9 NOVEMBER 2019  



 

Täby Gymnastikförening och 
Gymnastikförbundet Östs 

Trupptävlingskommitté 
 

hälsar er välkomna till 
 

RegionTrean & RegionFyran 
9 november 

Tibble Sportcentrum, Täby 
 

Information 
Information och upplysningar lämnas av: 
Ebba Cedrum 
Tel 0735-10 43 20 
E-mail tavling@tabygf.com 
 
Besök gärna vår hemsida www.tabygf.com där det senaste angående tävlingen står. 
 

Hålltider 
Kl. 07:30 Hallen öppnar 
Kl. 07:50 Infocenter öppnar 
 
Kl. 08:15 Ledarmöte Fyran Pool 1 
Kl. 08:30 Förträning Fyran Pool 1 
Kl. 08:30 Domarmöte Fyran Pool 1 
Kl. 09:30 Defilering Fyran Pool 1 
Kl. 09:35 Tävlingsstart Fyran Pool 1 
 
Kl. 11:20 Ledarmöte Fyran Pool 2 
Kl. 11:35 Förträning Fyran Pool 2 
Kl. 11:55 Domarmöte Fyran Pool 2 
Kl. 12:35 Defilering Fyran Pool 2 
Kl. 12:40 Tävlingsstart Fyran Pool 2 
 
Kl. 14:20 Domarmöte Final Fyran 
Kl. 14:45 Ledarmöte Final Fyran 
Kl. 15:00 Defilering Final Fyran 
Kl. 15:05 Tävlingsstart Final Fyran 
Kl. 16:45 Prisutdelning Fyran 
 
Kl. 17:00 Ledarmöte Trean Final 
Kl. 17:30 Domarmöte Trean Final 
Kl. 17:15 Förträning Trean Final 
Kl. 18:05 Defilering Trean Final 
Kl. 18:10 Tävlingsstart Trean Final 
Kl. 19:50 Prisutdelning Trean Final 

http://www.tabygf.com/


 

ACKREDITERING  
Att vara ackrediterad innebär att vara registrerad som deltagare i truppen; som förenings-
ansvarig, tävlande gymnast, reservgymnast eller ledare. Ackreditering ska ske av ansvarig 
ledare på plats i sekretariatet så snart som möjligt efter att truppen är på plats i hallen (men 
absolut senast 1,5 tim innan tävlingsstart).  
 
Vid ackreditering ska följande lämnas in: 
 

• Deltagarlista 
Deltagarlistan ska fyllas i i onlinesystemet för bedömningsunderlag (Tariff), skrivas ut 
och signeras av ansvarig tränare för att lämnas in vid ackrediteringen. Observera att 
gymnasterna ska skrivas i samma ordning som de står på Pensumlistan.   
 
Enligt Utbildningskrav Tävling ska en mottagare ha giltig licens för säkerhetspassning 
på tumbling som motsvarar den nivå som gymnasterna tävlar på. På trampett från fri 
voltrotation ska två mottagare stå på nedslagsbädden varav en mottagare ska ha 
giltig licens för säkerhetspassning som motsvarar den nivå som gymnasterna tävlar 
på. Tränarnas utbildningsnivå fylls i på deltagarlistan. 

 

• Tävlingslicens 
Alla gymnaster ska ha giltig tävlingsförsäkring.  
 
Vid ackreditering skall ansvarig ledare bevisa att alla gymnaster har en giltig 
tävlingslicens genom att visa upp ett utdrag från Pensums register. Utdraget ska 
endast innehålla aktuella gymnaster (inte hela föreningens gymnaster). Gymnaster 
som saknar tävlingslicens kommer inte att bli ackrediterade och får inte ställa upp i 
tävlingen. 

 
Ansvarig ledare skriver sin signatur på ackrediteringsblanketten som finns hos arrangörens 
ackrediteringsansvarig när alla blanketter lämnats in och utdrag från Pensums register visats 
upp. 
 
Om ackreditering inte görs i tid i enlighet med ackrediteringsreglerna (se Tävlings-
bestämmelser Trupp) så sker ingen ackreditering och truppen nekas deltagande i tävlingen. 
 

Bedömningsunderlag     
På samtliga region- och rikstävlingar lämnas bedömningsunderlag in digitalt via 
http://tariff.sporteventsystems.se/User/Login  
 

 
 
Varje förening har eller kommer att få inloggningsuppgifter och instruktioner om hur 
bedömningsunderlagen fylls i skickade till föreningens officiella mailadress. Samma 
inloggning används för alla tävlingar och alla lag från samma förening. Kontakta er egen 
förenings kansli för att få era inloggningsuppgifter. Om ert kansli mot förmodan inte fått 
inloggningsuppgifterna hör av er till trupp@gymnastik.se. 
 
Ansvarig ledare för respektive trupp ska fylla i bedömningsunderlagen online i god tid inför 
tävlingen. Exakt 1,5 timme före tävlingsstart för respektive pool kommer arrangören att skriva 
ut alla bedömningsunderlag för den aktuella poolen. Inga ändringar i underlagen kan göras 
online efter det.  
 
På tävlingar som tillåter fler än 6 gymnaster ska ni endast fylla i de 6 sista gymnasterna i 
laget.  

http://tariff.sporteventsystems.se/User/Login
mailto:trupp@gymnastik.se


 

Final 
Efter att kvalet är klart ”flyttas” bedömningsunderlagen från kvalklassen till finalklassen i 
systemet. Om man vill göra ändringar i underlagen inför finalen går man in i finalklassen och 
gör ändringarna.  
 
Det ska inte lämnas in en ny deltagarlista inför finalen utan den som lämnades in inför kvalet 
gäller. Om en ackrediterad reserv ska bytas in ska denna ändring markeras på den 
inlämnade deltagarlistan. 
 

Dopingklassade läkemedel  
Som gymnast är det viktigt att ha koll på vad som gäller angående dopingklassade 
läkemedel.  

Följ denna instruktion för att ta reda på om de mediciner man tar är dopingklassade: 

1. Gå in på http://www.rf.se/Antidoping/Dopinglistor/  

2. Gå in på Röd-gröna listan 

3. Sök på aktuell medicin 

4. Då får du fram information om läkemedlet är dopingklassat eller inte.  

Som landslagsgymnast måste man söka dispens om man äter dopingklassade läkemedel. 
Information om hur man söker dispens finns här: http://www.rf.se/Antidoping/Dispens/. Är 
man inte landslagsgymnast måste man inte söka dispens i förväg utan man får söka en 
retroaktiv dispens ifall ens dopingtest visar spår av dopingklassad substans. Dopingkontroller 
sker oannonserat.  Det är dock precis samma regler som gäller för vilka mediciner som 
klassas som doping för samtliga gymnaster och det är därför viktigt att kontrollera så att 
gymnasterna inte äter någon medicin de inte fått utskrivet av en läkare. För att kunna få en 
godkänd dispens för den dopingklassade medicinen måste gymnasten ha testat andra 
alternativa läkemedel som inte finns med på dopinglistan.  

Ansvarig ledare ska kontrollera vilka regler som gäller för dopingklassade läkemedel och 
informera sina gymnaster om dessa. Samtliga mediciner måste kontrolleras enligt ovan. 
Påtala för era gymnaster de inte får äta några mediciner som inte är kontrollerade enligt ovan 
(ett vanligt exempel på ”misstagsdoping” är att man tar kosttillskott eller en annan 
familjemedlems hostmedicin som är dopingklassad).  

Ska dispens sökas måste detta göras i god tid då handläggningstiden kan vara lång. Ta 
kontakt med Sandra Törnvall (info@gymnastik.se) om du behöver hjälp med 
dispensansökan och ytterligare information. 

Som förening kan ni ta ställning mot doping och Vaccinera Klubben. Läs mer på: 
https://www.rf.se/vaccinera/ 

 

Entré/Publik 
Vuxna       80 kr 
Ungdom 5 – 15 år  50 kr 
 
Du som ledare ansvarar för att gymnasterna inte sitter på publikläktaren. 
 
Tibble Sportcentrum har en stor läktare där vi välkomnar alla lagens hejarklackar. All publik 
går igenom publikentrén där inträde betalas med Swish eller kontanter. Vi ser gärna att ni 
betalar med Swish så vi får så lite kontanthantering som möjligt. Vänligen meddela era 
gruppers föräldrar om det. 
  

http://www.rf.se/Antidoping/Dopinglistor/
http://www.rf.se/Antidoping/Dispens/
mailto:info@gymnastik.se
https://www.rf.se/vaccinera/


 

Entré för gymnaster 
Vid ingången till Tibble Sportcentrum kommer det finnas information om vilket omklädnings-
rum ni ska använda. Följ skyltarna. De flesta lag kommer få dela omklädningsrum. Lämna 
inga värdesaker i omklädningsrummen och märk upp era tillhörigheter. Täby GF eller 
Gymnastikförbundet Öst ansvarar inte för värdesaker som lämnas i omklädningsrummen. 
 
Vi uppskattar att ni lämnar omklädningsrummen som ni själva vill ha dem när ni kommer. 
Papperskorgar finns, är de fulla så meddela en funktionär så hjälper de gärna till. 
 
Ta gärna en extra titt när ni lämnar tävlingen så att ni får med er alla saker. Om ni ska 
använda hårspray så gör det utomhus. 
 

Försäljning 
Det kommer finnas en öppen kiosk som drivs av Medley i nära anslutning till tävlingen. 
 

Parkering, Täby Centrum 
Tibble Sportcentrum ligger nära Täby Centrum, ett av Sveriges största inomhuscentrum. I 
Täby Centrum finns det många butiker och restauranger m.m. för er som vill besöka under 
dagen. 
 
Det finns ca 2700 parkeringsplatser i anslutning till Täby Centrum, där de erbjuder besökare 
2 timmar fri parkering. Som medlem i Täby Centrum får du 4 timmars gratis parkering 
(behöver registreras innan). Från Täby Centrum tar det 5–10 minuter att gå till Tibble Sport-
centrum. 
 
Vid parkeringarna närmast Tibble Sportcentrum är det enbart 3 timmars parkering med P-
skiva. 
 

Tävlingsinformation 
 

Tävlingens genomförande 
Se Tävlingsbestämmelser Trupp för denna tävling. Alla reglementen och bestämmelser finns 
på Gymnastikförbundets hemsida 
https://www.gymnastik.se/tavling/tavlingsinriktning/Truppgymnastik/Regler/Regionalaregler/  
Det är ledarens ansvar att ta del av samtliga reglementen och bestämmelser samt att 
kontrollera på hemsidan att man har den senaste versionen av dessa inför varje tävling.  
 

Tävlingsordning 
Kval Fyran (två pooler), Final Fyran, Direktfinal Trean 
 

Tävlingshall 
Tävlingarna kommer att ske i Tibble Sportcentrum (Centercourt), Täby 
 

Tävlingsjury 
TTK-representant: Ylva Lageson 
Tävlingsledare: Ebba Cedrum      
Överdomare i respektive gren. 
 

Domare  
Gymnastikförbundet Öst tillsätter domare.    
 
  

https://www.gymnastik.se/tavling/tavlingsinriktning/Truppgymnastik/Regler/Regionalaregler/


 

Förträning 
Friståendeförträningen (5 min) kommer att ske i en annan hall, Hall 2, i Tibble Sportcentrum. 
Det är samma byggnad som tävlingshallen och det kommer vara tydligt skyltat. På tumbling 
förtränar två lag samtidigt (10 min). På hopp förtränar ett lag på trampett utan hoppredskap 
(5 min) och ett lag på trampett med hoppredskap (5 min). Efter 5 minuter byter lagen. Under 
tävling kommer det därmed finnas dubbla hoppuppställningar. 
 
I RegionFyran kommer det inte ske någon förträning inför finalen. 
 

Uppvärmning 
Det kommer finnas en mindre hall för uppvärmning Hall 1, inga redskap. Det är i samma 
byggnad som tävlingshallen och det kommer vara tydligt skyltat. 
 

Ledarsamling 
Ledarsamling sker i rummet bakom Infocenter ovanför läktaren. Domarmöte sker i 
domarrummet i foajén utanför ingången till Centercourt. Det kommer vara tydligt skyltat. 
 

Redskap  
Följande redskap kommer att finnas tillgängliga från förträningstidens början till tävlingens 
slut: 
Tumblinggolv med tillhörande springklossar + nedslagsbädd 
Trampett med springmatta + nedslagsbädd 
1 hoppbord 
1 dämpningsmatta 
1 Dorado 36 fjädrar 
2 Eurogym 36 fjädrar 
1 Eurogym 40 fjädrar där fyra fjädrar är borttagna (36 fjädrar) 
 
Redskapsskiss, se bilaga 2. Fyll i och lämna redskapsönskemål till redskapsansvarig på 
tävlingen. I samband med förträningen kontaktar respektive trupps ledare redskapsansvarige 
om sina önskemål, uppställning och eventuell hjälp under tävlingen. 
 
Ansvarig ledare ska kontrollera Redskapsreglementet inför tävlingen, bland annat för att vara 
säker på att den egna trampetten är godkänd. Egna medhavda trampetter ska finnas 
tillgängliga för alla lag under det egna kvalet/poolen. 
 

Säkerhetspassning Tumbling och Trampett 
Se Tävlingsbestämmelser Trupp. 
 

Defilering 
Defilering sker i startordning. Ta gärna med egen fana eller skylt. 
 

Sjukvård 
Sjukvårdare kommer att finnas till hands i hallen under både tävling och förträning. 
  

Musik 
All musik ska laddas upp i samma system som bedömningsunderlagen fylls i online. 
http://tariff.sporteventsystems.se/User/Login Datum senaste dag musikuppladdning är 
torsdag 31 oktober. Varje fil ska vara i mp3-format och får max vara 3 min 30 sek lång. Ha 
gärna med er tävlingsmusik tillgänglig på USB eller telefon som reserv. 
 
 
 

http://tariff.sporteventsystems.se/User/Login


 

Resultat 
Resultaten redovisas live på https://live.sporteventsystems.se. Efter tävlingen kan man se 
resultaten på Gymnastikförbundet Östs hemsida och Täby Gymnastikföreningens hemsida.  

 
Medaljer 
Medaljer delas ut till ettan, tvåan och trean i tävlingen.  
En medalj per deltagande gymnast, max 18 stycken, och en till föreningen delas ut.  
 

www 
Besök gärna vår hemsida, www.tabygf.com. 
 

Information bildhantering 
Detta evenemang dokumenteras med film och foto. Bilder och filmer från evenemanget kan 
komma att användas i syfte att informera om Täby GF’s verksamhet, samt marknadsföra 
detta och framtida evenemang för föreningens räkning. Om du vill få en bild eller film raderad 
är du välkommen att kontakta data@tabygf.com. 
 
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och hur vi tillvaratar enskildas 
rättigheter framgår av integritetspolicyn på vår hemsida. 
 
Riktlinjer för bildhantering inom idrottsrörelsen  
Riksidrottsförbundet 
 

Lycka till och välkommen 
önskar 

Täby Gymnastikförening! 
 
Bilagor:  1. Förtränings- och tävlingstider 
  2. Redskapskiss 

https://live.sporteventsystems.se/
mailto:data@tabygf.com
http://www.tabygf.com/sida/?ID=233439

