
TÄVLINGSINBJUDAN

Finlands Svenska Gymnastikförbunds medlemsföreningar inbjuds till

FÖRBUNDSMÄSTERSKAP i manlig och kvinnlig AG –

SPECIALMÄSTERSKAP 19-20.11 i Helsingfors

Lokal arrangör: Helsingfors Gymnastikklubb (HGK)
Adress: Lördag: Gloriahallen, Lilla Robertsgatan 12-14 B, 00120 Helsingfors

Söndag: Sportkvarnen, Mjölgränden 3, 00920 Helsingfors
Tävlingsklasser Pojkar: Stara, klass 1, 2, 3, 4 (Kilpasarja) och 5, 6

Flickor: B yngre, B äldre, C yngre, C äldre, D, E, F, G, H

Tävlingsserierna enligt FSG:s tävlingsreglemente 2022-2024. Tävlingsreglementen för kvinnlig och manlig AG finns
på FSG:s hemsida: https://fsg.idrott.fi/var-verksamhet/tavlingsgymnastik/redskapsgymnastik/tavling/
Observera att deltagande i klass B förutsätter att minst bronsmärket är utfört.

Preliminär tidtabell

Lö 19.11 kl. 11.00– 19.00 pojkar Stara och klass 1, flickor klass B-C/D

Sö 20.11 kl. 09.00– 15.00 pojkar klass 2-6, flickor klass (D)/E-H

Observera att detta är en preliminär tidtabell, den slutliga tidtabellen fastslås då anmälningarna kommit in. För att i
god tid kunna besluta vilka klasser som tävlar när och var, ber vi att föreningarna gör en uppskattning av
deltagarantalet per klass och skickar uppgifterna till cecilia.andler@hgk.fi senast 1.10. Detta gagnar de deltagande
föreningarna och arrangörsföreningen. Den slutliga tävlingstidtabellen görs upp när alla anmälningar har kommit in,
deadline för anmälningar 19.10, och skickas sedan ut till de anmälda samt publiceras på FSG:s hemsida. Det är
sannolikt att klasserna tävlar enligt ovan p.g.a. krav på redskap för olika klasser. Tävlingsdagen och -platsen för
flickor klass D beror dock på antal gymnaster i de övriga klasserna, och är därför insatt både på lördag och söndag i
den preliminära tidtabellen. Flickor klass D tävlar antingen på lördag eller söndag, inte båda dagarna.

Krav på domare
Notera domarkraven enligt tävlingsreglementet. I samband med anmälan bör föreningens domare anmälas, vilka
klasser de dömer samt vilket domarkort de innehar. Meddela också ifall föreningen saknar domare i någon klass.

Straffavgifter Straffavgiften är 80 euro för varje utebliven domare.

Anmälning och avgifter Tävlingsavgiften är 25 euro per deltagare, för efteranmälda 35 euro.

Bindande anmälan görs till : https://www.lyyti.fi/reg/FSGM_special_2022/se senast 19.10 2022.
FSG skickar en faktura till varje deltagande förening efter tävlingarna. I denna faktura tillsätts eventuella
straffavgifter och efteranmälningar.
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Mattmusikerna för klasserna E-H skickas till cecilia.andler@hgk.fi i MP3-format senast
9.11.2022.
Filen ska namnges förening_tävlingsklass_efternamn_förnamn

Kost och logi
Arrangörsföreningen ordnar ingen övernattning men det finns ett stort utbud på hotell i Helsingfors.

En varm måltid som serveras under lunch- och middagstid på lördag på klubbrummet i Gloriahallen kan beställas
på förhand för 9 euro/person. Beställning och betalning av måltid görs senast den 9.11 2022 per e-post till
kansliet@hgk.fi och HGK:s konto FI51 4055 4020 0283 51. Beställningen är bindande och avgiften returneras inte
vid annullering.
Eventuella matallergier bör meddelas i samband med anmälningen.
På söndag serveras ingen måltid men intill Sportkvarnen finns ett litet köpcentrum där man kan köpa ätbart i butik
eller restaurang.

Kontaktuppgifter
Förfrågningar om tävlingarna riktas till Cecilia Andler.

Cecilia Andler
cecilia.andler@hgk.fi
050 502 6412

Välkomna på FSG-mästerskap till Helsingfors i november!
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