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Tävlingsdatum: 7-8 december 2019 

Plats: Sportcentrum Norrtälje - Gustaf adolfs väg 53 
(observera ny lokal)  
  
Klasser (öppna): (räknas från det  år man fyller) 
8:an Flöte: 7-9 år (Grentävling) 
7:an Boj yngre: 8-11 år (Grentävling) 
7:an Boj äldre: 10 år och äldre (Grentävling) 
6:an Jolle: 10 år och äldre (Grentävling) 
5:an Ångbåt: 10 år och äldre (Totaltävling) 
4:an Färja:           10 år och äldre (Totaltävling)  

 
 
Anmälan 
Sista anmälningsdag 8/11 2019 
 
För att laget ska vara anmält krävs: 
• Anmälan av laget och tyckare/domare via formulär på Norrtälje GF`s hemsida: 
http://www.norrtaljegymnastik.se/sida/?ID=263080 
 
• Tyckare/Domare ska vara beredd på att döma en hel dag. Arvode till tyckare är 200:-/klass, till 
domare 500:-/klass.  
 
• Laget måste ha en anmäld tyckare/domare för att få delta. 
 
Anmälningsavgiften är 500 kr/lag och gren, faktura skickas via mejl. 
 
En gräns på ca 10 lag per klass är satt för tävlingen, så anmäl så snart som möjligt för att 
garantera en plats. På hemsidan kommer det stå hur många lag som anmält sig och till vilka 
klasser (uppdateras kontinuerligt). 

 
 
 
  

 
 

http://www.norrtaljegymnastik.se/sida/?ID=263080


 

Tävlingsbestämmelser och bedömning 

Bedömningen tillämpar Uppsvenskas regler samt reglerna från SvGF:s Rikstävlingar nivå 1-6. 
Vissa undantag finns och dessa syns i dokumentet AnkareCupen 2019 Tävlingsregler och 
bedömning. 
 
Tävlingsbestämmelser Trupp Region Uppsvenska 2019: 
http://www.gymnastik.se/globalassets/gymnastikforbundet-uppsvenska-tavling/dokument/t
avlingsbestammelser-for-region-uppsvenska-2019.pdf 
 
SvGF Rikstävlingar nivå 1-6:  
http://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-tavlingsgymnastik/dokument
/truppgymnastik/regler/tavlingsbestammelser-rikssexan-riksettan-2018-v2.pdf 
 
Ankarecupen 2019 Tävlingsregler och bedömning 
http://www.norrtaljegymnastik.se/sida/?ID=263080 

 
 
Licens 
Alla tävlande gymnaster ska ha Svenska GF:s tävlingslicens. Detta intygas med underskrift av 
ansvarig ledare vid ackrediteringen. Ingen deltagarlista eller pensum behöver visas upp med 
anledning av nya GDPR.

 

Tyckare/Domare  
Varje anmält lag måste anmäla en namngiven tyckare eller domare. Vid anmälan av tyckare skall 
denna person vara minst 16 år och ha gedigen gymnastikbakgrund eller gymnastikkunnande.  
Domare ska ha minst Steg 2.  
Minst Tyckare i klass 8:an & 7:an 
Minst Domare steg 2 i klass 6:an, 5:an & 4:an  
 
1-2 lag = 1 tyckare/domare 
3-4 lag = 2 tyckare/domare 
5-> lag = 3 tyckare/domare 
 
Arvode enligt följande: 
Tyckare 200:- per klass  
Domare 500:- per klass

 

 
 

http://www.gymnastik.se/globalassets/gymnastikforbundet-uppsvenska-tavling/dokument/tavlingsbestammelser-for-region-uppsvenska-2019.pdf
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PM2: Mailas ut senast 2 veckor innan tävlingsstart och hittas även på Norrtälje GF´s hemsida:  
http://www.norrtaljegymnastik.se/sida/?ID=263080  

 
 
Upplysningar  
Frågor besvaras av: 
info@norrtaljegymnastik.se 
Richard Lund - tävlingsledningen 

 

 
Priser: 
Klass 8:an, 7:an & 6:an: Guld-, Silver-, Brons - medaljer till ettan, tvåan och trean i varje 
grentävling. Resterande lag delar på fjärdeplaceringen.  
 
För de lag som blir helt utan pallplats i klasserna 8:an och 7:an yngre tilldelas en blå medalj för 
gott deltagande och som tränaren för respektive lag får hämta efter prisutdelningen. 
 
Klass 5:an & 4:an: Guld-, Silver-, Brons - medaljer till ettan, tvåan och trean i totalpoängen. 
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Tävlingsbestämmelser för Ankarecupen 2019 
 

Begränsningar för deltagande: 
Lagen får endast ha deltagit på tävlingar 1 steg högre än den nivån laget anmäls till. 
Tex får ett lag ej anmäla sig till Klass 5:an ifall det har deltagit på 3:an tidigare.  

 
 
 
Alla kan bidra till poängen: I samtliga klasser bidrar de 6 bästa gymnasternas utförande 
(E-panel) i tumbling/matta och hopp, dvs endast de 6 som får minst utförandeavdrag räknas. 
Övriga gymnasters utförandeavdrag (pass, fall, teknikfel etc.) räknas inte med i den poängen. 
Detta gäller oavsett var i ledet gymnasten är placerad. Bedömning av svårighet (D-panel) och 
komposition (C-panel) görs på de 6 sista gymnasterna. Alla gymnaster ska köra i en följd.  
Alla gymnaster samt varv måste uppfylla övningskraven enligt tävlingsreglerna. I fristående 
bedöms alla gymnaster som deltar i grenen. 

 
 
Tidtagning: 
Ingen maxtid gäller för tumbling/matta och hopp. Fristående följer Uppsvenskas regler samt 
SvGF, se tävlingsreglerna.  

 
 
Deltagande:  
Klass 8:an, 7:an & 6:an 
Fristående, hopp, tumbling/matta. Varje gren är en egen tävling och man behöver inte delta i alla 
grenar. Olika gymnaster kan ingå i lagen i de olika grenarna och man kan ha flera lag i några 
grenar. Ingen totalsegrare utses. 
 
Klass 5:an & 4:an 
Fristående, hopp, tumbling. Totalsegrare utses, placering 1-3. 

 
 


