INBJUDAN

22–23 februari 2020

GF Kennedy
hälsar er välkomna till:

UGG
22–23 februari 2020
Angereds Sporthall, Göteborg
Information
Information kan fås genom:
Tävlingsledare

Förenings kansli

Michaela Andersson

E-mail: gf.kennedy@telia.com

E-mail: gf.kennedy@telia.com

Web: www.gfkennedy.com

UGG är en tävling som vänder sig till de allra yngsta gymnasterna, som inte är så tävlingsvana,
men som nu vill testa på att börja tävla. Tävlingen skapades ursprungligen för att ge yngre
gymnaster en möjlighet att tävla på en enklare nivå med fokus på att tävling ska vara något
roligt och spännande och denna grund är något som vi ser som en självklarhet även nu.
Eftersom UGG möjligen kan bli den första tävlingen för många små gymnastikstjärnor är
tävlingen uppdelad i två svårighetsnivåer. Nivå 8 där lite enklare övningar utförs och Nivå 7
med något svårare övningar. På så sätt kommer alla få tävla mot lag som utför ungefär samma
övningar och därmed blir det inte den som kör svårast som vinner, utan alla har lika stor chans.
Gymnasterna tävlar i grenarna fristående, tumbling/långmatta och trampett. På tävlingen
kommer vi dock att låta gymnasterna köra på airfloor med långmatta och tumblingfodral på,
samt landningsbädd och ramper till, istället för tumblinggolv. Det blir ungefär likadant att köra
på, men blir lite mjukare för dessa små gymnaster.
De tävlar i grenarna separat. Detta innebär att lagen kan välja vilka grenar de vill ställa upp i.
Om laget vill tävla på alla grenar är detta superkul, men ibland är det kanske enklare att börja
tävla på bara en eller två saker. Det är alltså upp till varje enskilt lag och tränare om
gymnasterna ska tävla i alla tre grenar eller bara någon av dem.
Om det blir många anmälda lag till de olika nivåerna kommer gymnasterna tävla i olika pooler,
där det är prisutdelning efter varje pool.
Tävlingen kommer i första hand vara på lördagen, men blir det många lag så kommer vi även
ha tävlingen på söndagen.

Tävlingshall
Angereds Sporthall

Tävlingsregler
Vi kör enligt GF Väst regler för Nivå 7 och 8.
Tävlingsregler finns att hämta på GF Väst hemsida. Eventuella frågor kan skickas till
gf.kennedy@telia.com

PM
PM skickas ut via mail senast två veckor innan tävlingen.

Anmälan
Anmälan görs vi GF Kennedys hemsida senast söndag 26/1 2020.
Avgift

250kr/lag/gren
75kr/gymnast

Avanmäler man sig efter sista anmälningsdagen får man betala hela anmälningsavgiften.
Faktura mejlas ut till varje förening.

Domare
Vid anmälan skall domare anges. Domare tillsätts och bekostas av deltagande förening.
Deltagande lag från förening

1–3
4–5
6 och fler

= 1 domare
= 2 domare
= 3 domare

Vill ni hyra domare av arrangören är kostnaden 1000 kr/dag.

Priser
Medaljer delas ut till ettan, tvåan och trean i alla grenar, samt ett lagpris till ettan, tvåan och
trean i mångkampen.
Alla gymnaster som är med och tävlar får ett pris.

