VÄLKOMMEN TILL GOTLAND – IDROTTENS Ö

GUTACUPEN
30 – 31 MAJ 2020

Välkomna till en härlig g ymnastikhelg i världsarvsstaden Visby!

TID & PLATS Wisbygymnasiets idrottsanläggning, Allégatan 107,
Visby. Lördag 30 maj till söndag 31 maj 2020.

TÄVLINGSKLASSER KvAG svenska stegserierna 1–10 samt Regionoch Rikspokal.

TÄVLINGSFORM Individuell mångkamp och lagtävling KvAG steg
1-4. Individuell mångkamp och lagtävling samt grensegrar i steg
5-10, Regions- och Rikspokal. Endast guldet delas ut i grensegrar.
Alla får medalj. Anmälda gymnaster skall fylla 7 år under kalenderåret 2020.

MUSIK Mailas till eleonorwahlgren@gmail.com
TÄVLINGSREDSKAP Satsbräda Stratum och Jansen-Fritzen, bom
Gymnova, barr Gymnova, Friståendegolv modell äldre JansenFritzen (skumklossar).

ANMÄLAN Senast 30 april till eleonorwahlgren@gmail.com
ANMÄLNINGSAVGIFT 300 kr per gymnast faktureras efter anmälningstidens slut. Obs efter anmälningstidens utgång faktureras
startavgift för alla såvida man inte uppvisar läkarintyg.

DOMARE En domare per 4 startande gymnaster. Arrangören har
pga ö-läget begränsade möjligheter att hyra ut domare. Om
möjlighet ges att hyra domare utgår kostnad per domare på
1000 kr. Det är ej tillåtet att dela på domare mellan olika
föreningar. PM mailas ut en vecka innan tävlingsstart.

PREL. TIDER LÖRDAG 30/5:
STEG 1-4

PREL. TIDER SÖNDAG 31/5:
STEG 5-10 OCH POKAL

INFORMATION & FRÅGOR Maila: ebba.sundberg@live.se

15.30 Uppvärmning
17.00 Tävlingsstart
19.00 Prisutdelning

09.00 Uppvärmning
10.30 Tävlingsstart
12.30 Prisutdelning

resa på Destination Gotland. Bokning sker i mån av plats och
kan EJ göras på den vanliga bokningssidan. Det finns reserverade platser till tävlande som kan bokas tom 24/4, sedan gäller
i mån av plast. Uppge bokningsnummer 7771058 alt 7771954.
Boka hos Idrottsresor tel 0771–22 33 50 eller mail idrottsresor@
destinationgotland.se

Ta med familj och vänner
Alla som deltar i arrangemangen inom Idrottens Ö reser till
våra förmånliga idrottspriser. Tar du med familj och vänner
erbjuder vi även de samma fina förmån.

BOKNING AV RESA OCH LOGI Resa med båt kan bokas som idrotts-

Välkomna till Gotland!

IDROTTENS Ö är ett samarbete mellan Destination Gotland och Gotlands idrottsförbund
i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.

