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2020 NAISTEN TELINEVOIMISTELUN B-MAAJOUKKUE- JA BEMARITOIMINNAN PELISÄÄNNÖT
Översättning 18.8.2020 Karolina Stenfors-Roiha

SPELREGLER FÖR B-LANDSLAGET OCH BEMARIGRUPPEN 2020, INOM KVINNLIG AG
B-landslagets och Bemarigruppens träningsverksamhet

https://www.voimistelu.fi/fi/L%C3%B6yd%C3%A4-voimistelu/Naisten-telinevoimistelu/Valmennus

De gymnaster och gymnasters vårdnadshavare, tränare och föreningar som hör till B-landslaget
och Bemarigruppen skriver under ett kontrakt med Finska Gymnastikförbundet/NTV, där alla
bekantar sig med gruppens spelregler i förväg och förbinder sig att följa reglerna.
Varje förening är skyldig att skicka minst en tränare per 7 gymnaster på lägren, som ansvarar för
den egna föreningens flickors välmående under lägret och resorna till och från lägret. Under lägret
ska alla tränare delta i tränandet av alla gymnaster som deltar på lägret, under ledning av
ansvarstränarna.
Meningen med B-landslaget samt Bemarigruppen är att få de gymnaster som är motiverade och har
potential, att kunna träna tillsammans. Målet är att kunna stöda gymnasten på sin utvecklingsstig
framåt, tex genom att fungera som ett språngbräde för A/B landslaget. Med hjälp av samarbete
mellan tränare, domare och olika expertgrupper, och genom tränarskolning ämnar man att hjälpa
förståelsen och förverkligandet av en heltäckande träning för gymnasterna.
Ansvar
Gruppens verksamhet styrs av Gymnastikförbundets etiska principer och ansvarsprogram
https://www.voimisteluklubi.fi/vastuullisuus
Information
Gruppens ansvarstränare, träningskoordinatorn och/eller grenchefen informerar tränare och
föreningar gällande saker som händer i gruppen. Gruppens interna information är tydlig och öppen.
Bekräftande av deltagande
De som hör till gruppen binder sig till att följa den träningsplan som gjorts i gymnastens egna
förenings träningsgrupp (läger, träningar mm). De som hör till gruppen förbinder sig till flitigt och
komprimisslöst tränande.
Föreningarna bekräftar mottagande av en plats i gruppen till grenchefen efter att testresultaten har
publicerats. Att ta emot sin plats betyder att man binder sig till B-landslagets och bemarigruppens
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hela säsong och man förväntas att delta på samtliga läger. Om man blir borta från ett läger utan en
godkänd orsak kan det leda till att man blir utkörd från gruppen.
Förutom testlägret ordnas följande tre läger I Kuortane:
1.-4.10.2020
21.-24.1.2021
18.-21.3.2021
Anulleringsvilkor, ifall det inte står annat i lägerinbjudan:
Man kan annullera sitt läger utan avgift via Lyyti ända tills sista anmälningsdagen.
Då sista anmälningsdagen har gått ut måste annulleringen göras skriftligt till grenchefen
satu.murtonen@voimistelu.fi och till den huvudansvariga tränaren bemarit.voimistelu@gmail.com
Vid annullering då anmälningsdatumet har gått ut, faktureras hela lägeravgiften, undantag sjukfall
(läkarintyg behövs), då lägeravgiften betalas tillbaka med ett avdrag på 15 euro kontorsavgift.
Ifall gymnasten/tränaren inte deltar på hela lägret faktureras ändå hela lägeravgiften.

.
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SPELREGLER 2020 för B-LANDSLAGET OCH BEMARIGRUPPEN
INLÄMNAS UNDER TESTLÄGRET FÖRENINGSVIS
Föreningens namn och underskrift

Deltagande tränares namn och underskrift
1.
2.
3.
4.
5.

Gymnasternas namn och vårdnadshavarens underskrift

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sivu | 4 /4

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Tid och plats
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