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14-15 mars 2020 
Sollentunagymnasterna 

och 

Gymnastikförbundet Östs Trupptävlingskommitté 
 

hälsar er välkomna till 
 

Regions femman & sexan 
14-15 mars 2020 

Arena Satelliten, Sollentuna 
 
 
 



 

   

Information 
Information kan fås genom: 

Tävlingsledare: Amanda Kjellberg 
E-mail: arrangemang@sollentunagymnasterna.se 
Web: http://www.sollentunagymnasterna.se 

 
Sollentunagymnasterna tillsammans med region Öst hälsar er välkomna till 

Regionsfemman och regionsexan den 14-15 mars 2020, i Arena Satelliten, Sollentuna. 
 
 

Tävlingshall 
Arena Satelliten 
Allfarvägen 4 
191 48 Sollentuna 
 

Preliminära tider  
Lördag: Nivå 5 – tre kvalpooler + final öppen klass 
Söndag: Nivå 6 – två kvalpoolen + final öppen klass samt 1 pool herrklass  
 
Båda dagarna beräknas första förträningen att starta 09:00 
 

Tävlingsupplägg 
Tävlingen kommer att genomföras med kval och final. Om antalet lag överstiger 20 
genomförs final med 10 lag. Om antalet lag understiger 20 genomförs final med 8 lag. 
Kvalpoolerna genomförs med max 14 i varje – eftersträvas att ha färre lag i varje pool.  
Om antalet lag är 14 eller mindre genomförs direktfinal i en pool.  
 

Tävlingsregler 
Gymnastikförbundet Öst använder sig av gymnastikförbundets reglemente för 
regiontävlingar. Samtliga tävlingsregler finns att hämta på www.gymnastik.se under rubriken 
tävling – tävlingsinriktning – truppgymnastik – regler – regionala regler. Eventuella frågor kan 
skickas till ttkost@gymnastik.se.  
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Begränsningar 
För att få delta i en nivå på region östs tävlingar får inte fler än tre gymnaster per lag ha: 
 
- Tävlat i högre nivå på riks under innevarande termin 
- Tävlat i högre nivå på regionen under innevarande tävlingsår (ht-vt) 
- Tävlat i högre nivå i annan region under innevarande termin 
 
Vid ackreditering ska dessa gymnaster anges särskilt. 
 
Inga begränsningar finns gällande deltagande i föreningstävlingar. 
 
Inga åldersdispenser tillåts. 
 

Klasser 
I denna tävling erbjuds följande klasser: 
Nivå 5 – Öppen 
Nivå 6 - Öppen & Herr 
 

Övrig tävlingsinformation 
Gymnastikförbundet öst använder sig av SportEvent Systems resultatsystem Score samt 
Tariff. Bedömningsunderlag samt musik kommer att lämnas in via detta. Detaljerad 
information ges i PM2. 
 

Info om mat, parkering m.m. 
Det finns fåtal parkeringsplatser runt arenan, fri parkering i garage finns i Sollentuna centrum.  
 
Möjlighet att köpa mat finns både i arenan och även i Sollentuna Centrum. 
 

Eventuellt boende 
Scandic är Gymnastikförbundet partner gällande boende på tävlingar, konferenser och 
event. Hotellkedjan har ett attraktivt sporterbjudande till föreningar som väljer att bo på hotell 
i samband med tävling. Läs mer här: https://www.scandichotels.se/alltid-pa-scandic/sport, 
eller hör av dig till sport@scandichotels.com 
 

PM  
PM skickas ut 3 veckor innan tävlingen. I PM anges pool-indelning, förträningstider, 
startordning, tider för ackreditering m.m. 

 
GDPR 
I och med anmälan till tävling så godkänner du att personuppgifter så som kontaktuppgifter 
till föreningen, din mailadress och telefonnummer behandlas och lagras av 
Gymnastikförbundet. Vi behandlar dessa kontaktuppgifter för att kunna skicka ut 
tävlingsinformation till tävlingen som ni anmäler er till.   

 
Ändamål med behandling av personuppgifter i samband med tävlingsanmälan 

● Tävlingsadministration 

● Förbunds- och föreningsadministration 

● Avgiftshantering 

● Licensadministration 

Lagringstiden för dina personuppgifter varierar utifrån vad uppgifterna behövs till. 
Utgångspunkten är att uppgifter inte ska sparas längre än vad som behövs för aktuellt 
ändamål. 
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