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INFORMATION

GRAND PRIX SJÆLLANDSMESTERSKABERNE

2022

Kære instruktører

Greve Gymnastik & Trampolin har fornøjelsen af, at indbyde jer alle velkommen til
sjællandsmesterskaberne 2022 i Grand Prix Rytme Gymnastik for Mikro, Mini Mono, Mini 8-10 år, Mini
10-12 år, Pigerække, Tweens, Junior, Senior Fri og Senior, i Greve Idrætscenter lørdag d. 2. april.

Herunder finder i information vedr. afviklingen af konkurrencen. Vi beder jer læse dette dokument
omhyggeligt.

Praktiske informationer:

Adresse Greve Idrætscenter,
Lillevangsvej 88,
2670 Greve

Program 09.45-10.00 Indmarch
10.00-11.15 Mikro/Minimono
11.30-12.30 Mini 8-10
12.30-13.00 Præmieoverrækkelse Mikro, Mini-mono, Mini 8-10
13.00-13.15 Pause
13.15-15.00 Mini 10-12 + pigerækken
15.15-16.00 Tweens og seniorfri
16.15-17.45 Junior og senior
17.45 -> udmarch og præmieoverrækkelse

Parkering Der er fri parkering foran Greve Idrætscenter.

Cafeteria Café Langsiden er lukket, men vi vil arrangere en bod hvor der kan købes,
kaffe, the, slushice, saftevand, toast og slik mv.

Infostand Ved spørgsmål på konkurrencedagen kan i henvende jer til infostanden, som vil
være placeret i forhallen.

Entré priser Endagsbillet: 75 kr. For voksen 40 kr. For børn (8-12 år)

Livestream Der kommer ikke livestream, men vi arbejder på at få optaget serierne.
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Licens- og
redskabs-
kontrol

Licenskontrol foretages infostanden. Redskabskontrol foretages i zonerne. De
udtrukne hold kan ses på indgangsdøren til hallerne.

Rækkefølge Se tilsendte Zoneprogram

Prøvegulv Se tilsendte Zoneprogram

Hallerne Hal 1: Konkurrencehal
Hal 3: Opvarmning i zoner + prøvegulv indtil kl. 12.30
Hal 4: prøvegulv efter 12.30 (inde i springcenter)

Opvarmning i
zoner

Alle hold har fået tildelt en zone og tidspunkt for, hvornår man må være i denne
zone. Det er vigtigt, at I overholder tiderne.  Oversigt over placering af zonerne
kan I se i de separate vedhæftede oversigter over opvarmningshallerne. Der vil
være tæppebane til rådighed i alle zonerne.

Indmarch/
udmarch

Der foretages indmarch og udmarch med alle hold og en fane OBS! der er
udmarch og præmieoverrækkelse for mikro, mini mono og mini 8-10 kl. 12.30

Fane instruktion kl. 9.15 ved dommerbordet - opstilling til indmarch er i forhallen
og gangene.

Omklædning Kun adgang for gymnaster og instruktører - se oversigt ved infostanden for
omklædningsrum. Omklædningen er åben fra kl. 7.00 lørdag. I finder oversigt
over omklædningsrum ved infostanden.

TARIFF Der skal uploades deltagerliste, musik og koreografiskemaer i TARIFF. Dette kan
gøres allerede nu, og det skal være gjort senest 27. marts. Se mere info under
koreografiskemaer. Se separat vejledning til systemet vedhæftet. Er brugernavn
og kodeord mistet, kan det rekvireres via lko@gymdanmark.dk

Koreografiskemaer
Disse skal uploades i TARIFF systemet og skal være i PDF fil enten håndtegnet
eller maskinskrevet. Navngiv skemaerne: hold_serie_række. Eksempler:
Shine_Fri_Junior; Shine_Redskab_Junior. Skemaerne uploades under “Music”
og vælg pdf-fri for fri serie, pdf-redskab for redskabsserien.

Vi glæder os til at kunne byde jer velkommen i hallerne!

De bedste hilsner
Greve Gymnastik og Trampolin, teamgreve.mail@gmail.com

mailto:lko@gymdanmark.dk

