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Nationellt Bedömningsreglemente Trupp (Nat. BR) tillämpas 
Texter och avskrivningar som står vid respektive rubrik ersätter eller kompletterar texten under samma rubrik i Nat. BR 

ALLMÄNT 

Klass och ålder Gul klass & Blå klass 

Båda klasserna är Öppen 7 år och uppåt 

Antalet flickor respektive pojkar kan variera inom truppen  

Gymnast fyller angiven ålder under kalenderåret (tänk att alla gymnaster fyller år 1 

januari). Inga åldersdispenser 

 

Antal gymnaster  6-18 gymnaster i laget och per varv 

 

Grenar Fristående, tumbling och trampett 

 

Genomförande Mångkamp och/eller grencuper 

Anmäls en trupp till mångkamp är den truppen automatiskt med i alla grencuper.  

I grencuper tävlar truppen i var gren för sig, man kan ställa upp i en, två eller tre grenar.  

Se förtydligande i Tävlingsbestämmelser punkt 1.3.2 Ackreditering 

Medaljer delas ut till placering 1, 2 & 3 i varje gren.  

I mångkampen delas en pokal ut till truppen på placering 1, 2 & 3. 

Alla får diplom. 

 

Svårighetsvärde  Fast svårighetsvärde 

 

FRISTÅENDE  

Redskap Golvyta 14x18 meter 

 

1.3.2.1 Felaktig tid Friståendet får vara mellan 1:30 och 2:45 minuter långt. 

 

1.3.2.3 Formationer  Gul klass: Minst 3 formationer krävs varav en svängd och en liten 

Blå klass: Minst 6 formationer krävs varav en svängd, en liten och en stor 

 

1.3.2.8 Rytmisk sekvens UTGÅR 

 

1.3.2.9 Riktningar Gul klass: En riktning krävs  

Blå klass: Två olika riktningar krävs 

 

1.3.2.11 Fronter Två fronter krävs  

 

1.4 Svårighet Följande svårighetsmoment ska utföras: 

Gul klass: 

• 1 piruetter/piruettpreparation 

• 1 hopp 

• 1 balansmoment  

• 1 akrobatiska moment  

• 1 kombination av 2 moment (kombination kan bestå av övningar från samma grupp) 

Blå klass: 

• 1 piruetter/piruettpreparation 

• 2 olika hopp 

• 2 olika balansmoment  

• 1 akrobatiska moment  

• 1 kombination av 2 moment (kombination kan bestå av övningar från samma grupp) 

 

Övningarna hämtas från Bilaga A1 – Svårighetstabell Fristående (inklusive kullerbytta) 

Fast svårighetsvärde 2,0 om truppen utför momenten enligt ovan. 

För varje moment som ej utförs enligt Nat. BR görs ett avdrag på 0,2 

 

http://www.gymnastik.se/tavling/tavlingsinriktning/Truppgymnastik/Regler/bedomningsreglementen/RT-ochRM-stegen/
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MATTA/TUMBLING  

Redskap  Tumblinggolv enligt Redskapsreglementet.  

 

2.2 Allmänt Gul klass: Tre varv ska utföras: 

• Tre varv ska innehålla minst två olika akrobatiska moment.  

Det är tillåtet att byta ut ett av varven mot ett enmomentsvarv med handvolt, frivolt eller 

rondat. I detta varv är stegring till fler än en övning godkänt. 

Mellansteg är tillåtet på två av varven. Alla sorters mellansteg är godkända.  

Max 3 stegringar. 

 

Blå klass: Tre varv ska utföras:  

• Två varv ska innehålla minst två olika akrobatiska moment.  

• Ett varv ska innehålla minst tre akrobatiska moment varav minst två ska vara olika. 

Det är tillåtet att byta ut ett av tvåmomentsvarven mot ett enmomentsvarv med handvolt 

eller frivolt. I detta varv är stegring till fler än en övning godkänt.  

Mellansteg är tillåtet på två av varven. Alla sorters mellansteg är godkända.  

Max 3 stegringar. 

 

2.3.1.1 Felaktig tid Ingen tidsgräns 

 

2.3.1.7 Uteblivet 

framåt- och bakåtvarv 

UTGÅR 

2.3.1.8 Övningskrav 

(gäller endast de 6 

sista gymnasterna) 

Gul klass: Rondat, frivolt, handvolt/spagathandvolt eller flickis  

Blå klass: Frivolt, handvolt/spagathandvolt eller flickis 

2.4 Svårighet Övningarna hämtas från Bilaga A2 – Svårighetstabell Tumbling   

(Inklusive kullerbytta och handstående nedrullning. Obs! Inga volter med dubbel rotation!) 

Fast svårighetsvärde max 3,0 (0,5 per gymnast) 

 

TRAMPETT 

Redskap Trampett och hoppredskap (se valmöjligheter nedan) enligt Redskapsreglementet. 

Valfri trampett får användas, även de som är lägre än reglementet.  

 

3.2 Allmänt Tre olika varv ska utföras, varav minst ett varv med hoppredskap och minst ett varv utan 

hoppredskap. Max 3 stegringar. 

 

3.3.1.1 Felaktig tid Ingen tidsgräns 

 

3.3.1.7 …hoppredskap 

 

Gul klass: (2 olika alternativ)  

1. Bord/Plint (7-delad) till tävlingslandning med trampett  

2. Mattberg utan bord/plint framför med trampett. (Övning: överslag till rygg) 

 

Blå klass: (2 olika alternativ) 

1. Bord/Plint (7-delad) till tävlingslandning med trampett  

2. Bord/Plint (7-delad) framför mattberg med trampett (Övning: överslag till rygg) 

 

Höjden på mattberget är 1 meter (+- 5 cm) i både Gul och Blå klass 

 

Definition av överslag till rygg:  

Pikerat inhopp, armarna underifrån. Sök bordet/mattan tidigt, spänd kropp, blicken i 

bordet/mattan, tryck med axlarna, raka armar, rak kropp i luftfärden, landa spänd på rygg 

med armarna över huvudet i krum. 

 

Den liggande landningspositionen kan få avdrag baserat på kroppsform och spänning på 

liknande sätt som en stående landningsposition. Så det finns 3 avdrag även på denna 

övning, stil, teknik, landning. 
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3.3.1.8 Övningskrav 

(gäller endast de 6 

sista gymnasterna) 

Gul klass: Grupperad volt utan skruv 

Blå klass: Volt i valfri stil utan skruv 

3.4 Svårighet Övningarna hämtas från Bilaga A3 – Svårighetstabell Trampett   

(Inklusive ljushopp och ljushopp med bendelning. Obs! Inga volter med dubbel rotation!) 

Fast svårighetsvärde max 3,0 (0,5 per gymnast) 

 

BEDÖMNING MATTA/TUMBLING OCH TRAMPETT 

Bedömningen i matta/tumbling och trampett sker enligt följande (för exakt skrivning se Nationellt 

Bedömningsreglemente): 

E = summan av avdragen för samtliga gymnaster på varvet divideras med antalet gymnaster som utfört varvet, 

multipliceras med 6 och utgör avdraget för varvet.  

D = svårighetsvärdet baseras på de 6 sista gymnasterna i varvet.  

C = avdrag för felaktig placering av gymnast/gymnaster görs för de 6 sista gymnasterna. Övriga C-avdrag gäller 

samtliga medverkande gymnaster på varvet. 

 

 


