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Nationellt 
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2020 med nedan undantag 

Grencuper 
 

Nationellt 
bedömningsreglemente 2.0 

2020  

Åldrar 

Födda år 2013 eller äldre 
(Ej tävlat mer än 1 gång tidigare) 

 
Åldersdispenser två stycken/lag 

Födda år 2012 eller äldre 
(Endast tävlat fåtal gånger) 

 
Åldersdispenser två stycken/lag 

Födda år 2011 eller äldre 
 
 

Åldersdispenser två stycken/lag 

Födda år 2010 eller äldre 
 
 

Åldersdispenser två stycken/lag 

Svårighetsvärde Fast svårighetsvärde Fast svårighetsvärde Fast svårighetsvärde Fast svårighetsvärde 

Antal gymnaster 6–22 gymnaster 6–22 gymnaster 6–22 gymnaster 6–22 gymnaster 

Bedömning 

Nationellt bedömningsreglemente Trupp version 2.0 2020 
 

Endast de 6 gymnaster med minst utförande avdrag räknas med i utförandepoängen (E-poäng). Detta 
gäller oavsett vart gymnasten är placerad i ledet. 

Bedömning av svårighet (D-poäng) görs på de 6 sista gymnasterna. 

Bedömningen av komposition (C-poäng) gäller samtliga medverkande gymnaster på varvet förutom 
felaktig placering av gymnast/gymnaster som görs på de 6 sista gymnasterna (i enlighet med Nationella 

Bedömningsreglementet). 

Alla gymnaster ska köra i en följd. Alla gymnaster samt varv måste uppfylla tävlings- och övningskraven 
enligt gällande bestämmelser (dvs det kan bli en bruten stegring innan första gymnasten för D-
poängen). De gymnaster som inte uppfyller tävlings- och övningskraven får inte räknas med i E-

poängen. 
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 WSC NIAN WSC ÅTTAN WSC SJUAN WSC SEXAN 

FRISTÅENDE  
Redskap 14x16 meter 

(höger & vänster uppställning) 
14x16 meter 

(höger & vänster uppställning) 
14x16 meter 

(höger & vänster uppställning) 
14x16 meter 

(höger & vänster uppställning) 

Tid 30 sek – 1.30 min 45 sek – 1.30 min 1min – 2.30 min 

Enligt Nationellt 
bedömningsreglemente 

Formationer 

1 formation 
Krav på stor, liten, svängd 

formation och fronter/riktningar 
utgår.  

2 olika formationer 
Krav på stor, liten, svängd 

formation och fronter/riktningar 
utgår. 

3 olika formationer 
Krav på minst: 

En liten formation 
En svängd formation 

Två fronter 

Svårigheter 
Fast svårighetsvärde 2,0 p. För 

varje moment som ej utförs enl. 
BR görs ett avdrag på 0,2 p. 

Fast svårighetsvärde 2,0 p. För 
varje moment som ej utförs enl. 
Nat.BR görs ett avdrag på 0,2 p. 

Fast svårighetsvärde 2,0 p. För 
varje moment som ej utförs enl. 
Nat.BR görs ett avdrag på 0,2 p. 

Övningskrav 

Följande moment ska vara med:  
- 1 piruett eller vändning/gåsnurr 
på tå 
- 1 balans  
- 1 hopp 
- 1 akrobatiskt moment  

Följande moment ska vara med:  
- 1 piruett  
- 1 balans  
- 1 hopp 
- 1 akrobatiskt moment 

Följande moment ska vara med:  
- 1 piruett 
- 1 balans 
- 1 hopp 
- 1 akrobatiskt moment 
- 1 kombination av 2 moment 

Komposition  Samtliga krav utgår med 
undantag nedan 

Samtliga krav utgår med 
undantag nedan 

Samtliga krav utgår med 
undantag nedan 

Överenstämmelse 
musik-rörelse 

Max avdrag 0,3 Max avdrag 0,3 Max avdrag 0,3 

Förbindelser Max avdrag 0,3 Max avdrag 0,3 Max avdrag 0,3 

Förflyttningar  Max avdrag 0,3 Max avdrag 0,3 Max avdrag 0,3 

Övningsval  Max avdrag 0,3 Max avdrag 0,3 Max avdrag 0,3 



 WSC NIAN WSC ÅTTAN WSC SJUAN WSC SEXAN 

MATTA/TUMBLING  
Redskap Mattvåd/Tumbling Mattvåd/Tumbling Tumbling Tumbling 

Tid Riktlinje 4 min. Inget avdrag ges. Riktlinje 4 min. Inget avdrag ges. Riktlinje 4 min. Inget avdrag ges. 

Enligt Nationellt 
bedömningsreglemente 

Övningskrav 

Två olika varv ska utföras varav 
varv 1 är likavarvet. Varje varv ska 
bestå av minst två akrobatiska 
moment. Övningarna får vara lika 
inom varvet.  

Stegring är tillåten på varv 2, dock 
max två stegringar.  

Mellansteg är tillåtna på alla varv.  

 

Två olika varv ska utföras varav 
varv 1 är likavarv. Varje varv ska 
bestå av minst två akrobatiska 
moment. Övningarna får vara 
lika inom varvet.  

Stegringar är tillåten på varv 2, 
dock max två stegringar.  

Mellansteg är tillåtna på alla 
varv.  

 

Tre olika varv ska utföras varav 
varv 1 är likavarv. Ett varv ska 
innehålla tre akrobatiska 
moment varav två måste vara 
olika. Ett varv ska innehålla 
minst två akrobatiska moment. 
Ett varv får innehålla en 
akrobatisk övning (enbart enkel 
handvolt eller enkel frivolt är 
godkänd som 1-momentsvarv) 
men ska innehålla två övningar 
om inte frivolt eller handvolt 
utförs.   

Stegringar är tillåten på varv 2 
och 3, dock max två 
stegringar/varv.  

Mellansteg är tillåtna på alla 
varv.  

Svårighet Fast svårighetsvärde 0,5/Serie 
(max 3,0) 

Fast svårighetsvärde 0,5/Serie 
(max 3,0) 

Fast svårighetsvärde 0,5/Serie  
(max 3,0) 

Övningsval 

- Kullerbytta 
- Hjulning (bomhjulning ok) 
- Rondat 
- Handstående nedrullning 

- Kullerbytta 
- Hjulning (bomhjulning ok) 
- Rondat 
- Handstående nedrullning 
- Flickis 
- Handvolt 
 

- Kullerbytta  
- Hjulning (bomhjulning är ok)  
- Rondat  
- Handstående nedrullning  
- Handvolt (enkel handvolt eller i 
kombination)  
- Flickis  
- Frivolt (enkel frivolt el i 
kombination) 



 

 WSC NIAN WSC ÅTTAN WSC SJUAN WSC SEXAN 

TRAMPETT 

Redskap 
Trampett & plint  

(4 långa tumblingklossar är 
tillåtet framför trampetten) 

Trampett & plint 
 (4 långa tumblingklossar är 
tillåtet framför trampetten) 

Trampett, plint & bord 

Enligt nationellt 
bedömningsreglemente 

Tid Riktlinje 4 min. Inget avdrag ges. Riktlinje 4 min. Inget avdrag ges. Riktlinje 4 min. Inget avdrag ges. 

Övningskrav 

Två olika varv ska utföras på plint 
eller trampett varav varv 1 är 
likavarv. 

På varv 2 är stegring tillåtet, max 
2 stegringar. 

Två olika varv ska utföras på 
plint eller trampett varav varv 1 
är likavarv. 

På varv 2 är stegring tillåtet, 
max två stegringar. 

Tre olika varv ska utföras varav 
varv 1 är likavarv. Minst ett varv 
med hoppredskap – satsbräda 
med plint eller trampett med 
bord. Minst ett varv ska 
genomföras med trampett utan 
hoppredskap. 

På varv 2 och 3 är stegring 
tillåtet, max två stegringar/varv.  

Svårighet Fast svårighetsvärde 0,5/Serie 
(max 3,0) 

Fast svårighetsvärde 0,5/Serie 
(max 3,0) 

Fast svårighetsvärde 0,5/Serie 
(max 3,0) 

Övningsval 

Trampett 
- Ljushopp 
- Krysshopp 
 
 
Plint 
- Katthopp – ljushopp 
- Kullerbytta 

Trampett 
- Ljushopp 
- Krysshopp 
- Grupperad frivolt 
- Pikerad frivolt 
 
Plint 
- Katthopp – ljushopp 
- Kullerbytta 
 

Trampett 
- Ljushopp 
- Krysshopp 
- Grupperad frivolt 
- Pikerad frivolt 
- Pikerad frivolt med halvskruv 
- Sträck frivolt 
 
Plint 
- Katthopp – ljushopp 
- Kullerbytta 
- Flyver spring  
 
Bord  
- Överslag 


