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GymDanmarks Fælles konkurrencebestemmelser 

pr. 1. august 2015 

 

Generelle bestemmelser 

 

§1 Disse bestemmelser fastsætter fælles retningslinjer for konkurrencer afholdt af Danmarks 

Gymnastik Forbund (GymDanmark). GymDanmarks retningslinjer er underlagt Danmarks Idræts 

Forbunds (DIF) konkurrencebestemmelser. 

 

 Bestemmelserne vedrører ikke de gymnastiktekniske eller konkurrencemæssige forhold. Disse er 

omtalt i de enkelte aktiviteters reglement.  

 

 

§ 2 I dette dokument benyttes følgende definitioner: 

 Discipliner: Grand Prix-Rytme, Mandlig og kvindelig Idrætsgymnastik, Rytmisk sportsgymnastik, 

Æstetisk Gymnastik, Rope Skipping, Sports Acrobatik, TeamGym, Trampolin, Tumbling. 

 Mesterskab: En konkurrence hvor der kåres en mester, som for eksempel Jysk mester og Dansk 

mester. 

 Konkurrence: Øvrige konkurrencer hvor der kåres en vinder. 

 

 

§ 3 Et Danmarksmesterskab skal være godkendt af DIF før det er et officielt mesterskab ellers er det 

et Forbudsmesterskab . DIF godkendelse forudsætter opfyldelsen af de kriterier, som fremgår af 

DIFs reglement ”Fællesbestemmelser for Danmarks Idrætsforbunds Danmarksmesterskaber”. 

 

 

Bestemmelser vedr. gymnastiske tilhørsforhold: 

 

§ 4 For at deltage i GymDanmarks konkurrencer og mesterskaber, skal deltagerne være medlem af 

en forening i GymDanmark og have gyldig konkurrencelicens. 

 

Til danske konkurrencer og mesterskaber kan en gymnast ikke repræsentere to foreninger i 

samme disciplin, men må godt deltage på flere hold og lignende, hvor der i de enkelte 

aktiviteters konkurrence- og mesterskabsreglementer gives tilladelse til dette. 

 

 For at kunne stille op til danske mesterskaber og officielle konkurrencer, skal gymnasten have 

været medlem af en klub under GymDanmark i 3 måneder. 

 

§ 5 For officielle Danmarksmesterskaber gælder DIFs konkurrencebestemmelser. 

 

 De enkelte aktiviteter bestemmer selv, om de vil gennemføre en konkurrence med kun en 

konkurrencedeltager, men der kan ikke kåres en vinder og uddeles medalje. 

 Hvis der er to eller flere konkurrencedeltagere kan der udråbes en vinder og der kan uddeles 

medaljer.  
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Bestemmelser vedr. stævneafvikling: 

 

§ 6 Der uddeles medaljer til nummer 1, 2 og 3. Rækkefølgen medaljerne uddeles i, samt om der 

uddeles medaljer til reserver og trænere afgøres af den enkelte aktivitet. 

Til vinderen af officielle danske mesterskaber uddeles en DIF medalje. 

 

I tilfælde af to eller flere gymnaster/hold med samme placering, uddeles eksempelvis to guld, 

ingen sølv og en bronze. 

 

 

§ 7 Til alle konkurrencer skal der gøres opmærksom på at det er en GymDanmark konkurrence. 

Dette kan gøres med banner, roll-ups eller lignende. 

 

 

§ 8 En aktivitet kan ikke indgå en medieaftale om TV transmission uden forbundsledelsens 

godkendelse. 

 

Hvis der er indgået en medieaftale om TV transmission af konkurrencen, skal det meget tydeligt 

fremgå i konkurrencehallen at konkurrencen afholdes af GymDanmark. Dette kan for eksempel 

gøres ved hjælp af ophængte bannere, roll-ups eller lignende. 

 

Aktiviteter kan lave en medieaftale om live transmission via internettet. Enhver der ønsker at 

lave en live transmission fra en konkurrence skal godkendes af aktiviteten (udvalget). Der kan 

ikke laves aftaler om streaming, hvis dette strider mod en aftale om tv transmission. 

  

Alle indgåede medieaftaler skal overholde GymDanmarks økonomiske retningslinjer. 

 

  

§ 9 Ved afholdelse af konkurrencer, hvor der er udenlandske deltagere, bør såvel Dannebrog som 

de pågældende landes flag være synlige i konkurrencehallen. 

 

Så vidt det er mulig tilskyndes det at alle flag har samme størrelse. Flagene placeres gerne efter 

international standard.  

 

 

§ 10 Det påhviler de enkelte aktiviteter, at beskrive en passende beklædning i forbindelse med 

deltagelse i konkurrence. Disse retningslinjer skal tage hensyn til sikkerhed, udtryk, reklamer og 

ensartethed for hold, så det gymnastiske præsenteres på bedst mulig måde. 

 

 Det påhviler de enkelte aktiviteter at overholde de internationale regler med hensyn til 

beklædning, herunder sikkerhed, reklamer og ensartethed.  

 

 

21. juni 2015 

Forbundsbestyrelsen 

 


