Invitasjon
TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

Kretsdommerkurs Troppsgymnastikk
Tid: 29. april – 01. mai 2022
Sted: Trondheim – Informasjon om møtelokale kommer
Bakgrunn og mål
Lagene er forpliktet til å utdanne kretsdommere i de grener der laget deltar med utøvere i lokale, krets
og regionale konkurranser. Lag dekker alle kostnader for egne dommere i de grener som laget har
konkurransedeltakelse.
Alle som vil dømme konkurranser innen sitt eget lag, konkurranser på kretsplan, krets-mesterskap og
regionale konkurranser. Teknisk komité troppsgymnastikk (TKTR) kan ta ut kretsdommere til å
dømme i nasjonale konkurranser ved eventuelle behov.

Hvem kan delta
Du må være medlem av et lag som er tilsluttet NGTF. Du må fylle 16 år i løpet av det året man går på
kurs, og må være fylt 16 år for å praktisere som dommer.

Mål med kurset
Etter endt kurs skal deltakerne kunne:
A. Kjenne prinsippene ved dømming i troppsgymnastikk, og kunne anvendedisse i praksis.
B. Ha meget god forståelse av de etiske retningslinjene for dommere. Dommer-eden og
dommernes plikter og rettigheter.
C. God forståelse av riktig teknikk og utførelse av elementer som brukes i konkurranser.
D. Ha tilstrekkelig kunnskap til å kunne for-klare og kunne forsvare egne karakterer ved
dømming.
E. Ha god kjennskap til de gjeldendereglementer og aktuelle dokumenter fordømmingen.

Kurslærer
May Rømen

Krav til deltakelse
Deltakerne må ha minimum 80% deltakelse ved den teoretiske delen for å kunne ta teoretisk og
praktisk eksamen. Det avholdes skriftlig teoretisk og praktisk eksamen i løpet av kurset. Praktisk
eksamen gjennomføres ved at hver enkelt deltaker leverer inn sine dommerlapper som benyttes ved
den praktiske dømmingen i løpet av kurset.
Det kreves 80% riktig svar for å bestå som kretsdommer. De som oppnår lavere svarprosent stryker
og består ikke kurset.

9. Obligatorisk materiell
A. Gjeldende reglement troppsgymnastikk.
B. Retningslinjer apparater troppsgymnastikk.
Alle dokumentene finnes på NGTFs nettside her.
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GDPR og informasjon på dommerlister

TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

NGTF har behov for kontaktinformasjon til dommere slik at de kan kontaktes i forbindelse med
konkurranser, både på klubb, krets og forbundsnivå. Ved å melde seg på dommerkurs, med sikte på
å bli godkjent som dommer, aksepterer man at kontaktinformasjon kan publiseres på NGTFs
hjemmeside gymogturn.no. Publiseringen gjøres i samsvar med Lov om behandling av
personopplysninger (GDPR).
Kontaktinformasjonen som publiseres vil normalt inneholde følgende:
Navn, Klubb, e-post og Telefon, men hvor navn og klubb utgjør et minimum for å kunne virke som
dommer.

Tidsplan
Fredag 29. april
Kl. 18:00 - 18:15
Kl. 18:15 - 21:30

Velkommen og praktiske avklaringer
Kurs teori og praktisk

Lørdag 30. april
Kl. 09:00 – 13:00
Kl. 13:00 – 13:45
Kl. 13:45 – 19:30

Kurs teori og praktisk
Lunsj
Kurs teori og praktisk

Søndag 01. mai
Kl. 09:30 – 13:00
Kl. 13:00 – 13:45
Kl. 13:45 – 15:45
Kl. 15:45 – 16:00

Kurs teori og praktisk
Lunsj
Kurs teori og praktisk
Avslutning

Deltakeravgift
Gratis deltagelse for deltakere fra Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets.
For deltakere fra andre kretser: kr. 1500,-

Påmelding
Se informasjon om påmelding i arrangementet på www.gymogturn.no

Kontaktperson
May Rømen – may.roemen@gmail.com
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