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Velkommen til FREDRIKSTAD 

Hilsen 

Nedre Glomma Turn 
og 

Alpha Factor Scandinavia 

Konkurransen 
Dette arrangementet er et samarbeid mellom Alpha Factor Scandinavia og Nedre 
Glomma Turn  
Konkurransen arrangeres over 2 dager med henholdsvis 2 apparater for jenter og 3 
apparater for gutter hver dag. 

Vinner kåres i mangekamp samt i hvert apparat og i lag. Det er 1/3 premiering i 
mangekamp. 

Husk mange flotte overraskelser !!! ☺ 
Vi håper med dette å fremme turnsporten i de skandinaviske landene gjennom at 
flere gymnaster konkurrerer internasjonalt i hyggelige rammer. 

Konkurransereglene er denne gangen delt i to: FIG- COP for jenter og FIG modifisert 
- noe forenklet fra COP. Vi håper at det er relativt enkelt for gymnaster og stige-
turnere å tilpasse sine øvelser til disse reglene 
Konkurransen går i Fredrikstad som er nært til Svinesund og et bra møtepunkt for 
Sverige og Danmark. 
Vi tilbyr overnatting til en rimelig pris og bankett på lørdag kveld der gymnaster og 
ledere kan samles for å bli bedre kjent og utveksle erfaringer 

Dato: 01.-02. oktober 2016 
Sted: Activ Center (Nedre Glomma Turnhall) 
 Tomteveien 21, 1618 Fredrikstad 

Reglement:COP med visse forenklinger (se eget dokument) 

FIG klasser 
Jenter Youth 11 - 12 år Jenter Junior 13 – 15 år Jenter Senior fra 16 år 

Klasser modifisert COP: 
Jenter kl 11 – 12 år  Jenter kl 13 - 15 år  Jenter fra 16 år 

FIG klasser COP: 
Gutter kl 11-13 år  Gutter kl 14 – 17 år  Gutter fra 17 år 

Dommere: 
Alle påmeldte foreninger MÅ stille med egen dommer - 1 pr 4 gymnast 
Dommerne må være godkjent som nasjonale dommere evt kan også dommere med 
lavere grad aksepteres. 

Startavgift: kr 295,- individuelt og kr 175,- for lag 



Påmelding: 
15. juni forhåndspåmelding av antall    
15. august – bekreftende påmelding med navn til 
post@nedreglommaturn.no 

Apparater/utstyr 
Janssen og Frittsen 
Frittstående gulv Gymnova fra EM 2012 
Oppvarmingshall med tilgang på gulv og lave bommer. 

Konkurransegjennomføring: 
Gymnastene vil konkurrere i 2 / 3 apparater hver dag. Alle gymnaster i samme klasse 
vil dømmes av samme dommer. Det er trening/test av apparatene i forkant av 
konkurransen. Gymnastene deles inn i grupper på ca 8 pr apparat under 
konkurransen. Innturning 30 (50) sek før gruppens konkurransestart. Samme 
gjennomføring på søndag med avslutning ca kl 18.00 for alle klasser 

Apparatfinaler: 
Inngår i mangekampen og de 3 beste i hvert apparat premieres. 

Lagkonkurranse: 
Inngår i mangekampen og en forening kan stille med opp til ett lag som har minimum 
3 og maximum 6 gymnaster uansett klasse innenfor samme reglement. De tre beste 
resultatene pr apparat teller i lagsummen.  

Overnattingsalternativer: 

Overnatting på madrass i hallen 
Ta med sovepose og liggeunderlag 
Frokost serveres i hallen 

Kr 150,- pr gymnast inkl frokost 

Rica City Hotel (kjøreavstand, men går rutebuss) 
Pris pr rom pr natt inkludert frokost: 
Singelrom: kr 795,- 
Dobbeltrom: kr 850,- 
3 -sengsrom: kr 1050 
4 -sengsrom: kr 1250,-  

Husk å sende felles liste til hotellet pr klubb som bestilling. Kopi også til 
post@nedreglommaturn.no  
Booking direkte til hotellet på rune@hotelcity.no 

Bankett lørdag kveld i turnhallen 
Morsom kveld for store og små kr 155,- pr stk 
Nærmere informasjon kommer i neste utsendelse. 
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Varm lunsj lørdag og søndag 
Kan kjøpes i turnhallen i kafeteria til kr 60,- pr dag, 

COP Reglement og forenklinger KVINNER/JENTER 

DV regnes som vanlig: A- 0,1p, B- 0,2p, C- 0,3p, D- 0,4p osv 
CV regnes som vanlig - se COP 
CR se respektive apparat under 
Husk at man må ha min 7 godkjente elementer i respektive apparat for å få 10.0 i utg 
poeng uten trekk. Se CoP 2013. 
Genrell trekktabell fra  CoP benyttes i alle apparater 

Hopp: Som CoP junior 
Dersom man ønsker å kvalifisere seg til finalen må man gjøre to ulike hopp 
som kan være fra samme gruppe.   

            

Skranke: EGR (CR) som CoP erstattes med følgende: 
        Holmeskift fra øvre til nedre    0,5p 
        Holmeskift fra nedre til øvre    0,5p 
        En kjempe     0,5p  
        180 graders vending i skranke     0,5p   
        (gjelder ikke i avhopp eller inhopp før håndisett)  
         Avhopp                   B - 0,3p               C  -  0,5p 
       
.  

Bom: En gymnastisk serie med ett hopp min 180 grader 0,5p 
        En piruett på en fot min 360 grader   0,5p 
        Akrobatisk element fremover/sideveis og bakover 0,5p 
        Akrobatisk serie med ett svevelement (ikke avhopp)    0,5p 
        Avhopp                                        B: 0,3p        C: 0,5p 

Frittstående:  
       En gymnastisk serie      0,5p 
       (må inneholde min 1 hopp med min 180 graders 
        bendeling med start fra en fot) 
       Svevelementer frem/siden og bakover   0,5p 
       Akrobatisk serie med straksalto    0,5p 
       Akrobatisk serie med skru min 360 grader  0,5p 
       Avhopp (En salto i siste voltserie)  B: 0,3p       C: 0,5p 
      
Husk at en voltserie kan uppfylle flere EGR (CR)  

COP Reglement og forenklinger GUTTER/MENN 
Konkurransen gjennomføres etter Nordic Regulation (kl 11 – 13 år) og FIGs COP 
junior regulation (kl 14 – 17 år)


