
 
 
 

	
	 	
  
 

 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
 

Bestemmelser for jury ved Norgesmesterskap 
 

1. Ved alle Norgesmesterskap skal det oppnevnes en jury. 
 

2. Forbundsstyret oppnevner juryen. 
 

3. Juryen skal bestå av: 
• Forbundsstyrets representant 
• En representant fra respektive gren, som er juryleder 
• Overdommer 

 

Representanten fra respektive gren skal ikke samtidig være oppsatt dommer. 
 

4. Juryen ansvarsområder: 
a) Være tilstede på dommermøte 
b) Behandle protester av teknisk art og avgjøre disse 

 

Bedømmingen av mesterskapet er et dommeransvar og avgjøres av de oppsatte dommerne. 
Juryen kan ikke behandle saker av denne karakter. 

 

c) Juryens og dommernes avgjørelser kan ikke ankes. 
 

5. Alle protester o.l. i saker som nevnt under pkt. 4.b) skal fremsettes skriftlig for juryen, og være 
undertegnet av ansvarlig person. 

 

6. Protesten skal leveres til juryen umiddelbart, og senest 15 min. etter at det forhold som det skal 
protesteres på har inntruffet eller oppstått. 

 

7. Rett til å fremme en protest har: 
a) Påmeldte ledere/trenere 
b) Deltakende gymnaster som ikke har med seg leder/trener 

 

8. Ingen har rett til å fremme protest på vegne av andre enn seg selv eller den vedkommende er 
påmeldte leder/trener for. 

 

9. Juryen skal straks behandle en protest. 
 

10. Juryen skal sørge for at resultatet av konkurransen ikke bekjentgjøres før juryens arbeide er 
avsluttet. 

 

11. Juryen skal sende rapport til forbundsstyret fra sitt arbeide. 
 

12. NGTF dekker utgifter til billigste reisemåte, hotellovernatting og forpleining for forbundsstyrets 
representant og representanten fra respektive gren. 

 
 
 
 
Tillegg troppsgymnastikk - jury ved nasjonale konkurranser med en form for status 

Vedtatt i komitémøte 24.11.2005, k-sak 91/05-06 
Jury ved andre nasjonale konkurranser med en form for status utover NM (kvalifiseringskonkurranser) 
skal bestå av overdommer i respektive apparat, overdommer fra et av de andre apparatene, samt en 
representant fra arrangøren. Overdommeren i det aktuelle apparatet er juryleder. 
Hvis Teknisk komité troppsgymnastikk har en representant til stede ved konkurransen skal denne 
personen erstatte overdommeren fra et av de andre apparatene. Representanten fra Teknisk komité er 
juryleder. Denne juryen arbeider i henhold til de samme statuttene som for jury ved NM – unntatt pkt. 2, 
3, 11. og 12. 
 


