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Tävlingen 
Detta arrangemang är ett samarbete mellan Idrottstylisten, Alpha Factor Scandinavia 
och GK Motus Salto.  
Tävlingen arrangeras över 2 dagar med 2 redskap varje dag. 
 
Vinnaren koras i mångkamp samt i varje redskap och i lag. Placering 1-3 premieras i 
mångkampen. 
 
Alpha Factor syftar till att främja AG gymnastiken i de skandinaviska länderna och 
ger gymnaster möjlighet att tävla internationellt under trevliga former. 
 
Tävlingsreglerna är delade i två: FIG- COP och FIG modifierad - något förenklat från 
COP. Vi hoppas att det är relativt enkelt för gymnaster och tränarna att anpassa sina 
övningar till dessa regler. 
Tävlingen går i Malmö som är nära till Köpenhamn och en bra möteplats för alla 
skandinaviska länder. 
Vi erbjuder övernattning på hotell till ett rimligt pris och bankett på lördag kväll där 
gymnaster och ledare kan samlas for att lära känna varandra bättre och utbyta 
erfarenheter. 
 
Datum: 19-20 september 2015 
Plats: Sofielunds Idrottshus (GK Motus Saltos träningshall) 
 Lantmannagatan 24, 214 44 Malmö 
 
Reglemente:COP med vissa förenklingar (se eget dokument) 
 
FIG klasser 
Flickor Junior 13 – 15 år 
Flickor Senior från 16 år 
 
Klasser modifierad COP: 
Flickor kl 11 - 12 år 
Flickor kl 13 - 15 år 
Flickor från 16 år och över 
 
 
Domare: 
Alla anmälda föreningar måste ha med egna domare - 1 per 4 gymnaster 
Domarna måste vara godkända som nationella domare, ev kan också domare med 
lägre utbildning accepteras. 
 
Startavgift: 395 kr - individuellt och kr 225 kr för ett lag 
 
Anmälning  senast den 5 aug 2015 till 
 
David Cederblad  david@dcsport.se 
 
 
Redskap 
Janssen Frittsen – Häst 
Gymnova – Barr 
Janssen Frittsen - Bom 
Fristående golv – Jansen Fritsen från 2014       
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Tävlingsupplägg: 
Gymnasten tävlar i 2 redskap varje dag. Alla gymnaster i samma klass döms av 
samma domare. Det är förträning av redskapen före tävlingsstart. Gymnasterna delas 
in i grupper på ca 8-10 per redskap under tävlingen. Förträning 30 (50) sek före 
gruppens tävlingsstart. Detta gäller både lördag och söndag.  
 
Redskapsfinaler: 
Ingår i mångkampen och de 3 bästa i varje redskap får pris. 
 
Lagtävling: 
Ingår i mångkampen och en förening kan ställa upp med ett lag som har minimum 3 
och max 6 gymnaster oavsett klass. De tre bästa resultaten per redskap räknas i 
laget.  
 
Övernattingsförslag: 
Scandic S:t Jörgen, Stora Nygatan 35 (gångavstånd ca 30 min, men det går buss nr 
32, hållplats Studentgatan vid Hansakompaniet till gymnastikhallen, ca 10 min) 
Pris per rum per natt inklusive frukost: 
Enkelrum: 640 kr 
Dubbelrum: 740 kr 
3 -bäddsrum: 940 kr  
4 -bäddsrum: 1140 kr   
 
Bokning direkt till hotellet på 
 
Meeting.stjorgen@scandichotels.com och uppger kod BGKM180915  

(alternativt telefon 040-6150320) 

· Föreningsnamn 
· Datum för boende, antal hotellrum och vilken rumskategori (enkelrum, dubbelrum mm) 
· Om de önskar middag, antal och hur många som är under 12 år eller över 12 år. 
 

Bankett lördag kväll på hotellet 
Samkväm för stora och små kr 189 kr/pers från 12 år och uppåt. 
Samkväm under 12 är 105 kr/pers. 
Måltisdsdryck ingår. 
Ev allergier meddelas i samband med bokning till hotellet. 
Anmälan till bankett görs i samband med hotellbokning 
 
Betalning för ovanstående görs antingen via förskottsfaktura som ska vara betald två veckor innan 
ankomst alternativt betalning  
i grupp på plats 
 
Cafeteria i hallen 
Fika och lunch, (pastasallad), finns att köpa lördag och söndag  
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COP Reglemente och förenklingar FLICKOR/KVINNOR 

 
DV räknas som vanligt: A- 0,1p, B- 0,2p, C- 0,3p, D- 0,4p osv 

CV räknas som vanligt - se COP 

CR se respektive redskap nedan 

Kom ihåg att man ha minst 7 godkända övningar i respektive redskap för att få 10.0 i 
utgångspoäng utan avdrag. Se CoP 2013. 
Generell avdragstabell från CoP används i alla redskap 

 
Hopp:  Som CoP junior 
Hopp:  Den som önskar att kvalificera sig till finalen i hopp måste göra två olika hopp  som kan 
vara från samma grupp.   
            
 
Barr:  EGR (CR) som CoP erstattes med følgende: 
         Flygelement från övre till nedre  0,5p 

         Flygelement från nedre till övre   0,5p 

         En hjul upp     0,5p  
         180 graders vänding i barr     0,5p   
         (gäller inte i avhopp eller inhopp före handisättning)  
          Avhopp                       B - 0,3           C  -  0,5p 

       
Vipp till fötter - hoppa över (räknas inte som förflyttning mellan holmarna MEN ger inget avdrag 
och räknas som element) 
Fotsving är ett element i CoP –  man kan få 2 element om man gör en vipp till 4-fot  hoppar direkt 
– och fotsving. 
Vippar räknas inte som element om de inte är innanför 10 grader i handstående.  
 
Bom:  En gymnastisk serie med ett hopp min 180 grader 0,5p 
         En piruett på en fot min 360 grader   0,5p 
         Akrobatiskt element framåt/sidan och bakåt  0,5p 

         Akrobatisk serie med en salto (ej avhopp)  0,5p 

         Avhopp                                         B: 0,3p        C: 0,5p 
 
Fristående:  
        En gymnastisk serie      0,5p 
        (måste innehålla minst ett hopp med min 180 graders 

         bendelning med start från en fot) 
        Salto framåt/sidan och bakåt    0,5p 

        Akrobatisk serie med sträcksalto   0,5p 

        Akrobatisk serie med skruv min 360 grader  0,5p 
        Avhopp (En salto i sista voltlängan   B: 0,3p       C: 0,5p 

      
Kom ihåg att en voltlänga kan uppfylla flera EGR (CR)  
 

 


