18.11.2020

Utlysning av nasjonale konkurranser turn kvinner og
turn menn 2021
NGTF søker etter arrangører til turn kvinner og turn menn sine nasjonale konkurranser i 2021.

Krav til arrangør:
Apparater: Det skal være FIG godkjente apparater av nyere standard. Det skal opplyses om
merke og årstall på alle apparater som skal benyttes i søknaden. Det skal i tillegg legges ved bilder
av apparater og matter som skal benyttes. Det skal være tilrettelagt for trening på fredag for turn
menn sine konkurranser, FIG konkurranser for turn kvinner og NM senior og junior.
Det vil i så henseende være en forutsetning at arrangørklubb kan dokumentere tilfredsstillende
apparater før tildeling av arrangementet. For det tilfellet at komiteen vurdere apparatene som ikke
tilfredsstillende kan det vurderes å gi en kort frist for å bringe dette i orden. Dernest vil man måtte
vurdere å henvende seg til en annen klubb som kan tilby tilfredsstillende apparater.
Hotell/flyplass: Hotell bør være i nærheten av konkurransehallen og ha gode transportmuligheter
til og fra flyplassen. Hvis ikke må arrangør tilrettelegge for dette.
Mat: Det skal tilrettelegges for å kunne kjøpe næringsrik lunsj lørdag og søndag, middag lørdag og
eventuelt noe mat fredag kveld.
Resultatservice: Arrangør skal benytte Sport Event Systems. NGTF betaler lisensen for
konkurransene. Dette krever en god Wi-Fi forbindelse i hallen. Fremvisning av karakterer i hallen
er pålagt.
Økonomi: NGTF betaler 50% av honoraret til dommerne, se dommerens plikter og rettigheter.
Arrangøren står for reise og opphold. (I NM dekkes 50% av alle dommerutgiftene).
Deltakeravgiften går til arrangør og er variabel etter antall påmeldte og under utarbeidelse for nye
satser. Arrangør kan ellers få inntekster på inngangsbilletter, gode avtaler med hotellet,
matservering og reklame.
Norgescup: Se egne retningslinjer for turn kvinner og turn menn.
Norgesfinalen: Se retningslinjer her.
NM junior og senior: Se retningslinjer her.
Det er ikke tillatt å arrangere egne/andre konkurranser under de nasjonale konkurransene. Hvis
det er ønskelig, må dette gjøres etter endt premieutdeling på søndag.
Arrangører som skulle arrangere konkurranser i 2020 som dessverre ble avlyst pga. Covid 19 har
fått førsterett til å søke på neste års arrangement.
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06.-07.03.2021

Dato

Konkurranse
Unisport Norges cup 1 turn menn, alle klasser

06.-07.03.2021

Unisport FIG 1 turn kvinner, rekrutt, jr. og sr.

20.-21.03.2021

Unisport Norges cup 1 turn kvinner, stige

10.-11.04-2021 Nordstrand

Unisport Norges cup 2 turn menn, alle klasser

24.-25.04.2021

Unisport Norges cup 2 turn kvinner, stige

01.-02.05.2021

Unisport FIG 2 turn kvinner, rekrutt, jr. og sr.

08.-09.05.2021

NM junior

25.-26.09.2021 Kristiansand

Unisport Norges cup 3 turn menn, alle klasser

25.-26.09.2021 Nordstrand

Unisport FIG 3 turn kvinner, rekrutt, jr. og sr.

09.10-10.-10.2021 HSIL

Unisport Norges cup 3 turn kvinner, stige

16.-17.10.2021

Nasjonal rekruttkonkurranse

20.-21.11.2021 Hammer Turn

Norgesfinalen

Søknadsfrist 06.desember 2020
For ytterligere informasjon ta kontakt med Pia Dangel: pia.dangel@gymogturn.no

Med vennlig hilsen

Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Anne Torill Nordli
Leder teknisk komité turn kvinner

Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Asbjørn Sorteberg
Leder teknisk komité turn menn

Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Pia Dangel
Konkurransekonsulent turn kvinner
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