Utlysning av nasjonale konkurranser for turn kvinner og menn
2022
NGTF søker arrangører til turn kvinner og turn menn sine nasjonale konkurranser i 2022.
Søknadsfrist: 5. desember 2021

Dato

Konkurranse

19.-20. mars
1.-3. april
23.-24. april
20.-22. mai
20.-22. mai
10.-12. juni
17.-19. juni
16.-18. september
30. sept.-2. oktober
30. sept.-2. oktober
8.-9. oktober
22.-23. oktober
26.-27. november

Unisport Norges cup 1 turn kvinner, stige
Unisport Norges cup 1 turn menn
Unisport Norges cup 2 turn kvinner, stige
Unisport FIG 1 turn kvinner, rekrutt, junior og senior
Unisport Norges cup 2 turn menn
NM junior turn kvinner og menn
NM senior turn kvinner og menn
Unisport FIG 2 turn kvinner, rekrutt, junior og senior
Unisport FIG 3 turn kvinner, rekrutt, junior og senior
Unisport Norges cup 3 turn menn
Unisport Norges cup 3 turn kvinner, stige
Nasjonal rekruttkonkurranse turn kvinner og menn
* Norgesfinale turn kvinner

*Norgesfinalen – Norgesfinalen er i utgangspunktet en kretslagskonkurranse og turn menn har gjennom
mange år sett at antall kretser som kan stille med lag har vært lavt, og at konseptet ikke har fungert slik det
gjør for turn kvinner. Turn menn har derfor vedtatt at de ikke blir en del av Norgesfinalen i 2022. Det er heller
ikke hensiktsmessig å være en del av Norgesfinalen med et annet konsept per i dag og turn menn vil benytte
2022 til å evaluere hva de skal gjøre fra 2023.

Generelle 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 må også vedlegges bilder av apparater og matter
som skal benyttes. Det vil i så henseende være en forutsetning at arrangørklubb kan dokumentere
tilfredsstillende apparater før tildeling av arrangementet. For det tilfellet at komitéen vurderer apparatene
som utilfredsstillende 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.
Det skal være tilrettelagt for trening på fredagen for turn menn sine konkurranser, FIG konkurranser for turn
kvinner og NM senior og junior. Vi oppfordrer også arrangør av nasjonal rekruttkonkurranse og
Norgesfinalen om å tilby trening fredag.
Hotell/flyplass: Hotell bør være i nærheten av konkurransehallen og gode transport muligheter til og fra
flyplass. Hvis ikke må arrangør tilrettelegge for dette.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Sognsveien 73, 0840 Oslo

www.gymogturn.no

gymogturn@gymogturn.no

@norgesgymnastikkogturnforbund

Org.nr.: 9702322796

@gymogturn

Mat: Det skal tilrettelegges for å kunne kjøpe næringsrik lunsj lørdag og søndag, og middag lørdag,
eventuelt noe mat fredag kveld.
Resultatservice: Arrangør skal benytte Sport Event Systems. NGTF betaler lisensen for konkurransene.
Dette krever wi-fi i hallen. God fremvisning av karakterer i hallen er pålagt.
Økonomi: NGTF betaler 50% av honoraret til dommere, se dommerens plikter og rettigheter. Arrangøren
står for reise og opphold. (I NM dekkes 50% av alle dommerutgifter, unntaket var i 2020 og 2021 grunnet
korona). Deltageravgiften går til arrangør og varierer etter antall påmeldte og er under utarbeidelse for nye
satser. Arrangør kan ellers få inntekter på inngangsbilletter, god avtale med hotell, matservering og reklame.
Det er ikke tillatt å arrangere egne/andre konkurranser under de nasjonale konkurransene. Hvis det er
ønskelig, må det gjøres på søndag etter premieutdeling.
Retningslinjer/arrangørveiledere: For øvrig må arrangørene følge gjeldende retningslinjer for de aktuelle
konkurransene. Det kan forekomme justeringer av retningslinjene, men da vil vi informere aktuelle
arrangører om dette.
Det finnes arrangørveiledere til NM, Norgesfinalen og Norgescup.
Merk at det er ulike veiledere for Norgescup kvinner og Norgescup menn.
Rent idrettslag: NGTF er sertifisert som «Rent særforbund». Det er derfor et krav at alle våre
arrangørklubber også må være sertifisert som «Rent idrettslag» av Antidoping Norge. Aktuelle lag må ha
gjennomført sertifiseringen før konkurransen gjennomføres.
Søknad: Send søknad med hvilke konkurranse(r) dere søker på og en bekreftelse på at dere oppfyller
kravene som arrangør, på e-post til Camilla M. Borgan: camilla.borgan@gymogturn.no innen 5. desember.
For ytterligere informasjon kontaktes Camilla M. Borgan.
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