AGDER GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

Invitasjon til Sørlandsmesterskap
Turn kvinner og menn enkelte apparater
Lørdag 14. mai 2022 i Kristiansand
Agder Gymnastikk- og Turnkrets i samarbeid med Kristiansands
Turnforening ønsker velkommen til Sørlandsmesterskap Turn kvinner og
menn enkelte apparater.
Etter gjeldende retningslinjer inviteres følgende klasser:
Turn kvinner:
Rekrutt jenter
Rekrutt jenter
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
FIG junior
FIG senior

11 år Basis og nasjonal stige
12 år Basis og nasjonal stige
13-14 år basis stige og nasjonal stige
15-16 år basis stige og nasjonal stige
17 år og eldre basis stige og nasjonal stige
13-15 år
16 år og eldre

Turn menn:
Rekrutt gutter
Klasse gutter
Klasse junior
Klasse junior
Senior

11-12 år LUM reglement
13-14 år nasjonalt reglement
15-16 år nasjonalt reglement
17-18 år nasjonalt reglement
18 år og eldre

Premiering

1/3 dels premiering, deltakerpremie til resten

Konkurranse for aspiranter jenter og gutter 7-10 år
I tillegg inviterer vi til en konkurranse i forkant av SM for aspiranter 7-10 år.
Jenter aspirant turner etter basis stige eller stige. Gutter aspirant 7-10 år
turner etter LUM reglement.
I aspirantklassen blir det ikke rangering – lik premiering til alle.
Dommere

Hver klubb skal stille med en dommer, hvis ikke må
dette avtales med arrangør før påmelding.

Påmelding

Påmeldingsskjema sendes innen 1. mai til
post@ktfturn.no

Startkontingent

Startkontingent kr. 300,- per gymnast overføres innen 1.
mai til konto 3060.07.60005, merk innbetalingen med
«SM turn - Foreningens navn».
Etter fristens utløp kreves dobbelt startkontingent.
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Foreløpig tidsskjema
(endelig tidsskjema kommer etter at påmeldingene er mottatt):

AGDER GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

Kl. 08.30
Kl. 09.00-09.45
Kl. 09.50
Kl. 10.00-12.15

Hallen åpner/fri oppvarming aspiranter
Dommermøte
Oppstilling defilering
Konkurranse

Ca. kl. 12.30

defilering og premieutdeling

Kl. 12.00-12.45
kl. 12.45-13.15
kl. 13.30

Oppvarming rekrutt og eldre i RS-hallen
Fri trening i turnhallen
Defilering og konkurransestart SM rekrutt og eldre

ca. kl. 16.30

Premieutdeling

Det vil bli kiosksalg i hallen hele dagen.
Inngang til turnhallen via nødutgangen til RS-hallen.

Vel møtt til masse gøy turn

Med vennlig hilsen
Kristiansands Turnforening
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