
 
 

 
Välkommen på ÖID-specialmästerskap 

Närpes den 11.3.2023 
 
Närpes Gymnastikklubb-Artistica och ÖID gymnastik välkomnar er till vårens  
ÖID-specialmästerskap, flickor klass ”B mini” samt B-H och pojkar klass Stara och 1. Nedan 
följer preliminär tidtabell och mera information. 
 
Tid:     11.3.2023 
Tävlingsplats: Artisticas träningshall, Lagervägen 1 (OBS! hittas inte på Google 

Maps, skyltning från Tegelbruksvägen 6) 
Kontakt:  Sandra Senkas sandra.senkas@hotmail.com  
Anmälningar: Anmälningar görs senast 18.2.2023 på den blankett som 

skickats ut till föreningarna. Sänds till  
Sandra Senkas sandra.senkas@hotmail.com 

Inträde: Inträdet för publik är 3 €, gymnaster gratis. 
Servering: Under tävlingens gång erbjuder NGK möjlighet att köpa kaffe, 

te, saft och tilltugg. 
Mattamusiker: Skickas till Ida Skutnabba-Virta (idaho_@hotmail.com)  

senast 5.3.2023. 
 
 
Lördag 11.3.23, flickor och pojkar 
 
9.00-11.00   Tävling klass B yngre 
   uppvärmning 8.30-9.00 
 
11.30-13.00  Tävling klass B äldre 
   uppvärmning 11.00-11.30 
 
13.30-15.00  Klass B mini 
   uppvärmning 13.00-13.30 
 
15.30-17.30  Klass C yngre och C äldre samt D yngre och D äldre 
   uppvärmning 15.00-15.30 
 
 
18.00à  Tävling pojkar klass Stara och 1 samt flickor E-H. 
   uppvärmning 17.30-18.00 
 
 
 
 



 
Tävlingsregler 
Reglerna hittas på  
https://fsg.idrott.fi/var-verksamhet/tavlingsgymnastik/redskapsgymnastik/tavling/ 
 
Observera att flickor klass G-H håller uppvärmning enligt samma regler som klass E-F. 
 
 
Klass B mini, flickor 
Klass B mini är för de gymnaster som ännu inte uppnått åldern för att delta i tävlingar. Det vill 
säga födda 2016 eller senare. I denna klass ges en skriftlig bedömning och alla deltagare 
belönas med en medalj för sitt deltagande. Vi följer serierna för klass B och det är tillåtet att 
tränare hjälper gymnasten. Klassen har inga krav på domarkort men i övrigt följer vi kravet 
på antal domare enligt antal anmälda gymnaster. 
 
 
Omklädningsrum och wc 
I vår träningshall där tävlingarna kommer att hållas finns endast ett wc. Omklädningsrum 
finns till förfogande i gymmets byggnad som är på gångavstånd (100 m) från salen. Vi 
uppdaterar alla anmälda med närmare information kring detta. 
 
 
Tävlingskostnader 
10 € / gymnast, efteranmälningar 15 € / gymnast. Annullerade anmälningar faktureras om inte 
sjukintyg uppvisas. 
 
 
Anmälning 
Alla anmälningar skickas till Sandra Senkas (sandra.senkas@hotmail.com) senast den 
18.2.2023. Fyll i blanketten enligt anvisningarna på den. Vid anmälningarna bör framkomma 
gymnastens för- och efternamn, födelseår samt tävlingsklass. 
 
 
Domare 
Föreningen anmäler domare till varje klass där föreningen har egna tävlanden. Dessa anmäls 
också på anmälningsblanketten senast den 18.2.2022. Domarpalavern börjar cirka 30 minuter 
innan tävlingen för respektive klass. 
 
Notera krav på domare: 
Flickor klass B mini – D, Pojkar Stara och 1 
1 – 8 gymnaster/klass = 1 domare.  
9 – 15 gymnaster/klass = 2 domare. 
16 el mera per klass = 3 domare.  
 
Flickor klass E – H 
1 – 5 gymnaster/klass = 1 domare.  
6 – 10 gymnaster/klass = 2 domare. 
11 el mera per klass = 3 domare.  



 
Straffavgiften är 30 euro för varje utebliven domare, men max 90 euro/förening.  
 
OBS! 
Arrangörerna förbehåller sig rätten till ändringar, om ändringar uppstår meddelas dessa efter 
sista anmälningsdagen. 

 
Välkomna till Närpes! 


