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TÄVLINGSREGLEMENTE FÖR MANLIG ARTISTISK
GYMNASTIK 2022-2024
uppdaterad 21.4. 2022
Dessa bestämmelser gäller för alla tävlingar som Finlands Svenska Gymnastikförbund ordnar
och är i kraft från och med år 2022 framåt.
Deltagande och åldersgräns
För att kunna delta i FSG:s tävlingar måste man vara sju (7) år gammal. Det året man fyller sju
får man börja tävla på hösten (år 2022 kan födda 2015 börja tävla tidigast på hösten). För att
kunna delta måste även gymnasten ha en ansvarig tränare på plats under hela tävlingens gång.
För att kunna delta i Stara som är en övningstävling där man inte får poäng eller en placering
måste man vara 6 år. Det året man fyller 6 får man delta på hösten.
Deltagaravgifter
FSG:s tävlingsavgift är 25 euro/gymnast. Av denna summa går 15 euro till den arrangerande
föreningen och 10 euro till Förbundet. Efteranmälda betalar en tävlingsavgift på 35 euro. (20 euro
till föreningen, 15 euro till förbundet).
För att delta i FSG-mästerskap behöver man inte en tävlingslicens.
Om man annullerar sitt deltagande i tävlingarna kan man få tillbaka sin tävlingsavgift vid
uppvisande av läkarintyg. Annars kan inte deltagaravgiften inte betalas tillbaka.
FSG:s tävlingar
FSG ordnar två olika tävlingar, FSG-mästerskap (FSGM) Mångkamp på våren och FSGM
Specialmästerskap på hösten. I mångkamp räknas alla fyra/sex redskaps poäng ihop och priser
delas ut enligt totalpoängen. I specialmästerskap räknas poängen skilt för varje redskap och
priser delas ut skilt på alla redskap. Detta gäller alla tävlingsklasser.
Ifall bara 1-3 gymnaster är anmälda i en klass leder detta till att det blir mångkamp även på
specialmästerskapstävlingar.
Ifall en klass har endast 1 anmäld gymnast vid specialmästerskapstävlingar delas endast en
guldmedalj ut, fast gymnasten deltar på flera redskap.

Tävlingsklasser
FSG har följande tävlingsklasser inom manlig AG:
Stara, övningstävling
Klass 1 tävling (Kilpasarja)
Klass 2 tävling (Kilpasarja)
Klass 3 tävling (Kilpasarja)
Klass 4 tävling (Kilpasarja)
Klass 5
Klass 6
Lagtävling i samtliga klasser, dock endast ifall klassen har minst 2 lag anmälda.
Gymnaster som tävlar i klasserna 1-4 eliitti inom Finska Gymnastikförbundet ska delta i FSGM i
samma klass tävlingsklass men tävlingsserien (på finsk Kilpa, t.ex. klass 3 eliitti, blir Klass 3
tävling/kilpa).
Allmänt om tävlingsklasserna
Nya gymnaster rekommenderas att delta i en Stara före man börjar tävla. Efter det kan man börja
tävla i klass 1. Det finns inte stigpoäng utan gymnasten flyttar till en högre klass då tränaren
anser att det är lämpligt.
Man kan inte flytta ner till föregående klass då man en gång har tävlat i en högre klass.
Lagtävlingar
Lagtävling ordnas i samband med mångkamp, dvs på vårens FSG-mästerskap.
Varje förening får ha ett eller flera lag i varje klass. Anmälan till lagtävlingen ligger på de
deltagande föreningarnas ansvar, lagen ska anmälas i förväg i samband med de individuella
anmälningarna. Lagsammansättningen går att ändra fram till en vecka före tävlingen.
Lagen bildas enligt principen 6/6/3, där det får vara högst sex medlemmar per lag, högst sex
gymnaster får göra på varje redskap och lagets tre bästa gymnasters poäng per redskap räknas
till lagresultatet. (Det behövs alltså minst tre gymnaster i ett lag.) Gymnaster kan på detta sätta
delta som en del av ett lag antingen på alla redskap eller endast på en del av redskapen.

Redskapsprovning
Redskapsprovningen görs i samband med uppvärmningen före tävlingens början. Gymnasterna
provar redskapen under den tid som är angiven i tidtabellen.
Gymnaster från samma förening ska sättas i samma tävlingsgrupp. Om deltagarantalet från
samma förening är stort kan dessa delas upp på två olika grupper.

Poäng och resultatlistor
De obligatoriska seriernas utgångspoäng är 10,00 p. På varje redskap bedöms serierna av
domarna med 0,10 poängs noggrannhet och ett medeltal räknas ut. Dessa poäng ges vidare till
resultaträknaren.
Domare
Alla domare måste ha ett domarkort som är i kraft. Domarkorten ska förnyas vid varje olympiad.
För att få ett domarkort måste man delta och bli godkänd i Finska gymnastikförbundets ordnade
domarkurser.

Prisutdelning
●
●

FSG beställer medaljerna och betalar dessa
Den arrangerade föreningen ska vara i kontakt med FSG genast efter att
anmälningarna har kommit in, för att meddela antalet gymnaster i de olika klasserna
● I alla tävlingsklasser i mångkamp och specialmästerskap delas det ut medaljer för
1., 2. och 3. placering (guld, silver, brons). Undantag från denna regel är ifall det
endast finns 1 anmäld i klassen – då delas endast en guldmedalj ut, oberoende hur
många redskap (specialmästerskap) gymnasten har tävlat på
● Om det bara är 1-3 gymnaster anmälda till en klass på specialmästerskap hålls den
klassen som mångkamp
Utöver medaljer delas följande antal sakpriser (och dessa gymnaster ska få komma fram i
prisutdelningen):
●

I mångkamp:
o Om deltagarantalet är under 10
o Om deltagarantalet är 10-20
o Om deltagarantalet är 21-40
o Om deltagarantalet över 40
● I specialmästerskap, per redskap:
o Om deltagarantalet är under 20
o Om deltagarantalet är 20-40
o Om deltagarantalet är över 40
● Lagtävling:
o Till 2. och 3. laget
Domarkrav och straffavgifter
FSG har följande krav på domare på FSG-mästerskap.
Klass 1-3:
1 – 8 gymnaster/klass – 1 domare
9 eller fler gymnaster/klass – 2 domare
Klass 4-6:
1-5 gymnaster/klass - 1 domare
6 gymnaster eller fler - 2 domare

1.-3. placering
1.-5. placering
1.-10. placering
1.-15. placering
1.-3. placering
1.-5. placering
1.-8. Placering

-

Samma domarkrav gäller även för arrangerande föreningen.

FSG har straffavgifter för föreningar som saknar domare under tävlingar. Straffavgiften är 80
euro för varje utebliven domare. Man kan inte ersätta en saknad domare i någon klass med en
extra domare i en annan klass.
Straffavgiften betalas till förbundet och avgifterna delas mellan förbundet och den arrangerande
föreningen. Tävlingens överdomare är ansvarig för att kolla upp att domarkraven följs och att det
finns tillräckligt med domare i varje klass i god tid före tävlingen. Efter tävlingarna skickar
överdomaren en lista på alla föreningars domare till koordinatorn för redskapsgymnastik, var det
kommer fram vilka föreningar som saknat domare och hur stor straffavgiften blir. FSG fakturerar
straffavgifterna efter tävlingarna av de föreningar som saknat domare.

