
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAXHOLMS 

SKÄRGÅRDSCUPER  
16–17 MAJ  

 

 

INBJUDAN 

PM1 
 



Välkomna till Waxholms Skärgårdscuper 2020!  
 

Waxholms Gymnastikförening hälsar er varmt välkomna till vår föreningstävling Waxholms 

Skärgårdscuper 2020! Tävlingsklasserna som finns är NIAN, ÅTTAN, SJUAN och SEXAN 

som i sin tur är uppdelade i grencuper: Hoppcupen, Mattacupen och Friståendecupen, var 

gren för sig samt med en totalsegrare. Laget väljer själv i vilka grenar man vill delta i. Enbart 

lag som deltar i samtliga 3 grenar har möjlighet att utses till totalsegrare.  

 

På denna tävling tillämpas gymnastikförbundets Nationella Bedömningsreglemente 2.0 2020 i 

samtliga klasser med vissa undantag som framgår i våra tävlingsbestämmelser. I de fall där 

bedömningen skiljer sig åt gäller reglerna i Waxholms skärgårdscupers före reglerna i 

bedömningsreglementet.  

 

 

Tävlingsdatum: 16–17 maj 2020  

Tävlingsanmälan: Sista dagen att anmäla sig till tävlingen är den 1 april i mån av plats.  

Plats: Campusgränd 7, Vaxholm 185 34 Vaxholm 

PM2: PM2, scheman och startlistor kommer att skickas ut senast två veckor innan 

tävlingsstart.  

Kontakt: Fragor.wsc@outlook.com 

Hemsida: www.wgf.nu 

 

 

ANMÄLAN & AVGIFT  
Anmälan av laget görs via vår hemsida www.wgf.nu under fliken WGFs 

skärgårdscuper/Tävlingsanmälan. Anmälan av domare/tyckare görs under fliken WGFs 

Skärgårdscuper/domaranmälan. Anmälan är öppen fram tills den 1/4 men vi förbehåller oss 

rätten att stänga anmälan om klasserna blir fulla innan. Vid många anmälda lag kan klassen 

delas upp i flera pooler.  

 

Anmälningsavgiften är 1000 kr per lag och då ingår en gren. Väljer man att ställa upp i två 

grenar är kostnaden 1300 kr, väljer man att ställa upp i alla grenar blir totalsumman 1600 kr.  

 

För att en anmälan ska vara komplett och laget ska ha rätt att starta på tävlingsdagen krävs att 

anmälan av lag och domare är gjord innan sista anmälningsdag 1/4 samt att 

anmälningsavgiften är betald. Avgiften faktureras ut till den mailadress ni anmält.  

 

TRUPPEN  
Maxantalet gymnaster per trupp är 22 stycken. Inga dispenser ges. Klasserna är öppna för 

flicklag, pojklag och mixlag där alla tävlar mot alla under samma förutsättningar.  Det finns 

inga begränsningar för hur många pojkar respektive flickor laget består av.  

Gymnasterna får endast tävla med ett lag i en klass. 

Tejp för örhängen och skydd är tillåtet i alla klasser. Inga avdrag ges för nagellack eller till 

exempel gnugg-tatueringar. Lösa föremål som exempelvis snoddar runt handleden och 

smycken är inte tillåtet varken på gymnaster eller ledare. 
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DOMARE/TYCKARE  
Samtliga deltagande lag måste anmäla en domare alternativ en tyckare per anmäld trupp i 

samband med anmälan. Varje domare/tyckare dömer minst två klasser. Anmäld 

domare/tyckare kommer av arrangören att placeras för bedömning enligt behov gällande såväl 

dag som klass, men vi försöker att ta hänsyn till önskemål där det är möjligt. Anmäler flera 

lag samma domare/tyckare måste denne vara beredd på att sitta flera klasser än de två klasser 

som minst krävs. 

 

Lag utan domare debiteras en avgift på 2000 kr per lag och får tävla i mån av plats. En avgift 

på 2000 kr faktureras även om anmäld domare inte kommer till sitt domarpass. 

 

WSC SEXAN – Anmäld domare måste vara steg 2 domare eller högre.  

WSC SJUAN- Anmäld domare måste vara steg 1 domare eller högre. 

WSC ÅTTAN och NIAN - Går det bra att anmäla tyckare eller utbildad domare. Observera 

att tyckaren måste ha gott gymnastiskt kunnande och vara minst 16 år.  

 

Ett arvode ges på 400 kronor till varje utbildad steg 2-domare (eller högre) och 200 kronor till 

Steg 1 utbildad domare (per klass). Arvode till tyckare utgår. 

 

Domarfrågor skickas till domare.wsc@outlook.com 

 

 

LICENSER 

Det är ledarens ansvar att alla gymnaster har giltig tävlingslicens. Detta försäkras av ansvarig 

ledare i samband med anmälan. Kontrollera gärna en extra gång att alla gymnaster är 

försäkrade i Pensum.  

 

Gymnastikförbundets krav på licensbehörighet gäller på denna tävling. Tränare skall ha giltig 

passningslicens som motsvarar den nivå som gymnasterna tävlar på. Det är ansvarig ledare 

som ansvarar för att licensbehörighet finns och detta försäkras av ansvarig ledare i samband 

med anmälan. Tränarens licensbehörighet ska vid begäran kunna styrkas. På trampett krävs 

två passare på landningsmattan varav minst en ska ha licens för de övningar som gymnasterna 

utför.  

 

MUSIK 

Varje trupp skickar in sin musik som MP3/MP4-fil till musik.wsc@outlook.com. Märk filen 

med förening, lagnamn, redskap samt klass. Musiken skall vara WGF tillhanda senast den  

26 april. Musiken måste vara instrumental i samtliga klasser.  

 

 

PRISUTDELNING 
En 1:a, en 2:a och en 3:a utses och tilldelas medaljer i samtliga grenar. Det lag som fått högst 

slutpoäng sammanlagt i alla tre grenar utses till totalsegrare och tilldelas en pokal. Alla 

gymnaster i klass WSC NIAN. ÅTTAN och SJUAN som placerar sig utanför prispallen, 

tilldelas en WGF-medalj.  
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CHANS TILL BONUS  

Tumbling & Trampett  

Lag som ställer upp med lagets alla gymnaster i samtliga varv, får en bonus på startpoängen. 

Laget startar då med 10,0 i utförande poäng (E), (detta gäller enbart om alla gymnaster deltar 

på alla varv och ingen gymnast står över eller vägrar/springer förbi redskapet). Väljer man som 

lag att inte ställa upp med alla gymnaster på alla varv, startar truppen med en utförandepoäng 

(E) på 9,8. Det är tillåtet att ställa gymnaster vid sidan på likavarvet såväl som övriga varv men 

laget får då ingen bonuspoäng.  

 

Fristående 

På denna tävling har man möjlighet att ställa upp med två uppställningar i fristående. Varav 

endast den högra uppställningen bedöms.  

 

Ställer man upp med alla gymnaster i laget i en eller två uppställningar startar man med 10.0 i 

utförandepoäng. Deltar inte alla gymnaster i laget friståendet i någon av uppställningarna startar 

man med 9,8 i utförandepoäng.  

 

Den högra gruppen måste minst vara 6st medan den vänstra gruppen har obegränsat 

min/maxantal dock med begränsningen att hela truppen inte får överskrida 22st tillsammans, 

höger och vänster uppställning sammanräknat. 

 

Friståendeyta höger: 14x16m 

Friståendeyta vänster: 14x16m 

 

REDSKAP 
De redskap som WSC tillhandahåller under tävlingen är: 

- Tumbling Eurogym (Obs MJUKT!) 

- Skoltrampett 

- LEG 32 fjädrar trampett  

- Dorado 36 Trainer (mjukare än vanlig Dorado) 

- Dorado 36 

- Plint (kort) max 6 delar 

- Plint (lång) max 7 delar 

- Stratumbräda 

- Vippbräda 

- Pegasus (Bord) 

- Happy Landing finns att tillgå på hopp & matta 

- Mattvåder x 2st 

(Om egen trampett medtas, ska denna även få användas av övriga trupper i klassen). 

 

Ledaren ansvarar för att truppens redskapsuppställningar är korrekta. Hjälp finns att få av  

funktionärer. 

 

 

VARMT VÄLKOMNA TILL  

WAXHOLMS SKÄRGÅRDSCUPER 2020!  


