
BGS cupen pojkar/flickor/mix 

Övningskrav Inga övningskrav Trampett Enkel frivolt i valfri stil

Tumbling Ett varv ska innehålla en flickis

Ett varv ska innhålla en handvolt

Mellansteg Tillåtet i alla tre varv Tillåtet i ett varv

Redskap Tumbling Tumbling

Trampett Trampett

Plint/Saltokudde med satsbräda Trampett med hoppbord

Trampett med hoppbord

Steg 2

Ingen åldersgräns Ingen åldersgräns

Tidsbegränsning Ingen tidsgräns Ingen tidsgräns

Pooler med 4-5 lag i varje.  1-2 går direkt till final och 3-4/5 till andra chansen.

Fast svårighetsvärde 0,5 poäng/serie (max 2,0). 
Svårighetsvärdet baseras endast på de 6 sista gymnasterna i 

varvet

Fast svårighetsvärde 0,5 poäng/serie (max 2,0). 
Svårighetsvärdet baseras endast på de 6 sista gymnasterna i 

varvet

Ålder

Tävlingsform

Steg 1

Svårighet

BGS-cupen
Ingen lägre eller övre åldersgräns. Gymnasten ska dock vara mogen för att tävla.

Antal gymnaster: 6-18 st
Samma tävlingsregler för flickor/pojkar/mix. 

Saltokudde eller plint tillåtet i steg 1

Ej krav på samma antal flickor/pojkar i mix.

Lika klädsel på alla gymnaster i laget 

Bedömning enligt nationellt bedömningsreglemente 1.3 2018 tillämpas om inget annat anges.

Steg 2 i BGS-cupen avser samma nivå som rikssexan.

Nationellt bedömningsreglemente Nationellt bedömningsreglemente

Antal gymnaster

Bedömning

6-18 gymnaster 6-18 gymnaster



BGS cupen pojkar/flickor/mix 

Komposition Tre valfria varv komponeras utifrån bilaga A2, 
Svårighetstabell Tumbling version 1.3

Tre valfria varv komponeras utifrån bilaga A2, 
Svårighetstabell Tumbling version 1.3

● Två varv ska innehålla minst två akrobatiska moment. ● Två varv ska innehålla minst två akrobatiska moment.

● Ett varv ska innehålla minst tre akrobatiska moment ● Ett varv ska innehålla minst tre akrobatiska moment

varav två ska vara olika. varav två ska vara olika.

Mellansteg Mellansteg är tillåtet på ALLA av varv. Maximalt ett (1) 
steg mellan varje övning i gymnastens serie. Godkända är:

Mellansteg är tillåtet på ETT av varven. Maximalt ett (1) 
steg mellan varje övning i gymnastens serie. Godkända är:

•  Upphopp
•  Chasse
•  Ett extra steg mellan övningarna 

•  Upphopp
•  Chasse
•  Ett extra steg mellan övningarna 

Stegring Varv 2 och 3: Stegring tillåten Varv 2 och 3: Stegring tillåten

Det är tillåtet med olika startövning i serier som innehåller Det är tillåtet med olika startövning i serier som innehåller

samma övningar. Exempel: samma övningar. Exempel:

Gymnast 1 : Ha, Ku, Hj Gymnast 1 : Ha, Ku, Hj

Gymnast 2 : Ku, Hj, Ha Gymnast 2 : Ku, Hj, Ha

Gymnast 3 : Hj, Ha, Ku Gymnast 3 : Hj, Ha, Ku

o.s.v o.s.v

Övningskrav Inga övningskrav Ett varv ska innehålla en flickis

Ett varv ska innhålla en handvolt

Ska utföras av samtliga gymnaster i varvet

Ej gällande tävlingskrav "Alla gymnaster landar inte sin sista övning på "Alla gymnaster landar inte sin sista övning på

landningsområdet" AVDRAG GES EJ landningsområdet" AVDRAG GES EJ

Steg 2

Redskap

Tumbling/Matta

Tumblinggolv

Tre varv utförs av 6-18 gymnaster/varvAntal gymnaster/Varv

Steg 1

Tumblinggolv

Tre varv utförs av 6-18 gymnaster/varv



BGS cupen pojkar/flickor/mix 

Trampett Trampett

Plint/Saltokudde med satsbräda Trampett med hoppbord

Trampett med hoppbord

Komposition Tre valfria varv.

Bilaga A3 - Svårighetstabell Trampett version 1.3
Tre valfria varv.

Bilaga A3 - Svårighetstabell Trampett version 1.3
Stegring Varv 2 och 3: Stegring tillåten Varv 2 och 3: Stegring tillåten

Inga avdrag för stegringsfel Inga avdrag för stegringsfel

Övningskrav Inga övningskrav Ett varv ska innehålla en enkel frivolt i valfri stil

och ska utföras av samtliga gymnaster i varvet.

Antal gymnaster/Varv

Redskap

Trampett/Hopp Steg 1 Steg 2

Tre varv utförs av 6-18 gymnaster/varv Tre varv utförs av 6-18 gymnaster/varv










