Älvsbygymnasterna inbjuder till

49:e Anatoli Cup
Tävling i styrka och smidighet
Plats:

Älvsbyvärken, Älvsbyn

Datum:

lördag 9 december 2017

Tider:

Domarmöte

10.40 - 11.10

Uppvärmning

10.40 - 11.20

Defilering

11.30

Tävling

11.45 - 14.15 (F4 och F5 startar kl. 11.10 med kippar)

Prisutdelning

Efter tävlingens slut, ca 14.45

Klasser:

Flickor och pojkar tävlar var för sig. Flickor/Pojkar klass:
1. Födda -09 och senare
2. Födda -07, -08
3. Födda -05, -06
4. Födda -02, -03, -04
5. Födda -01 och tidigare
Veteraner: Vuxna som ej AG-tävlat inom de senaste 5 åren.
Vi har en tapper skara som alltid är med så lobba gärna bland era
supportrar och föräldrar att vara med.

Tävlingsform:

Individuell "mångkamp", Cupseger.
Bifogar gällande bedömningskriterier, domarunderlag och
anmälningslista (att använda för egen del).

Tävlingslicens: Föreningen ansvarar för att gymnasterna har rätt licens.
Domare:

En domare eller sekreterare per påbörjat 4-tal gymnaster namnges i
samband med anmälan. Anmäl även om ni har önskemål om station
att stå på. Vi ser över helheten och placerar er där ni behövs.
Anmälan anses vara klar först när alla namn är angivna.

Mat och fika:

Fiket kommer att vara öppet under tävlingsdagen. Där går det att
köpa varmkorv, smörgåsar, fika, kaffe, dryck mm.

Övernattning:

Det kommer att finnas möjlighet till övernattning i gymnastikhallen
till en kostnad av 100 kr/person/natt, för föreningar. Meddelas
separat till uthyrningsansvarig Sara Andersson via sms 070-226 7895
Vi fakturerar övernattningen via SportAdmin, så ange även fakturasamt mailadress dit fakturan ska skickas.

Anmälan:

SENAST onsdag 19 november.
Anmälan ska ske klassvis, flickor och pojkar var för sig! Gymnasternas
namn*, födelseår, förening*, domare plus ev. övernattning på hallen
anges enl. ovan. Efteranmälan faktureras med dubbelt belopp.
OBS! *Om en gymnast har BYTT NAMN eller KLUBB sedan hon/han
tävlade Anatoli Cup förra gången MÅSTE detta anges i anmälan. Det
görs genom att skriva det tidigare namnet/förra klubben inom
parentes bakom det nuvarande!! Detta ska endast göras första gången
gymnasten tävlar AC efter ett namnbyte/föreningsbyte.
Anmälan skickas till Älvsbygymnasterna
E-mail: littlemee@hotmail.com

Anm. avgift:

70 kr/KvAG gymnast respektive 90 kr/MAG gymnast, enligt TKbeslut, insättes på Älvsbygymnasternas bg 5269-2282 av respektive
förening, senast 5 dagar före tävlingsstart. Märk betalningen "Anatoli
Cup" och ange vilken förening det gäller.
Vid försenad anmälan ska DUBBEL anmälningsavgift inbetalas,
enligt TK-beslut.

Varmt välkomna!

