VÄLKOMMEN TILL GOTLAND – IDROTTENS Ö

GUTACUPEN
31 MAJ – 1 JUNI 2019

Välkomna till en härlig g ymnastikhelg i världsarvsstaden Visby!

TID&PLATS Wisbygymnasiets idrottsanläggning, Allégatan 107,
Visby fredag 31 maj och lördag 1 juni 2019.

TÄVLINGSKLASSER KvAG svenska stegserierna 1–10 samt Regionoch Rikspokal. MAG steg 0-1.

TÄVLINGSFORM Individuell mångkamp och lagtävling KvAG steg
1-4, samt MAG steg 0-1. Individuell mångkamp och lagtävling
samt grensegrar i steg 5-10, Regions- och Rikspokal. Endast
guldet delas ut i grensegrar. Alla får medalj.

MUSIK Mailas till eleonorwahlgren@gmail.com
TÄVLINGSREDSKAP Satsbräda Stratum och Jansen-Fritzen, bom
Gymnova, barr Gymnova, Friståendegolv modell äldre JansenFritzen (skumklossar).

ANMÄLAN Senast 30 april till eleonorwahlgren@gmail.com
ANMÄLNINGSAVGIFT 250 kr per gymnast faktureras efter anmälningstidens slut. Obs efter anmälningstidens utgång faktureras
startavgift för alla såvida man inte uppvisar läkarintyg.

DOMARE En domare per 4 startande gymnaster. Arrangören har
pga ö-läget begränsade möjligheter att hyra ut domare. Om
möjlighet ges att hyra domare utgår kostnad per domare på
1000 kr. Det är ej tillåtet att dela på domare mellan olika
föreningar. PM mailas ut en vecka innan tävlingsstart.

TIDER FREDAG 31/5:
15.30 Uppvärmning steg 		
1-4 samt MAG steg 0-1
15.45 Domarmöte
16.00 Start schemalagd 		
förträning 12 min 		
per redskap.
17.15 Defilering
17.20 Tävlingsstart
19.40 Prisutdelning

TIDER LÖRDAG 1/6:

INFORMATION & FRÅGOR Maila: ebba.sundberg@live.se

09.00 Uppvärmning steg 		
5-10 samt Pokal
09.15 Domarmöte
09.30 Start schemalagd 		
förträning, 12 min 		
per redskap
10.25 Defilering
10.30 Tävlingsstart
12.45 Prisutdelning

BOKNING AV RESA OCH LOGI Resa med båt kan bokas som idrottsresa på Destination Gotland. Bokning sker i mån av plats och
kan EJ göras på den vanliga bokningssidan. Det finns reserverade
platser till tävlande som kan bokas tom sista april, sedan gäller i
mån av plats. Boka hos Idrottsresor tel 0771–22 33 50 eller mail
idrottsresor@destinationgotland.se
Se baksidan för logiförslag med mera!

Välkomna till Gotland!

IDROTTENS Ö är ett samarbete mellan Destination Gotland och Gotlands idrottsförbund
i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.

GUTACUPEN 31 MAJ –1 JUNI 2019
LOGIFÖRSLAG

Logiförslag i samband med
gutacupen 31 maj – 1 juni 2019

Visby Strandby
Visby strandby ligger intill havet och ca 1 km från centrala
Visby. Här bor du små stugor med utsikt över havet och
stugorna du kan välja på är:

Här presenterar vi några alternativ på boende i Visby Strandby.
För er som önskar andra alternativ såsom vandrarhem eller privata
stugor eller så är ni välkomna att kontakta oss så tar vi fram förslag
på det ni önskar.

Lillstuga 650 kr /stuga och natt
Stugan är på 10 kvm med 4 bäddar, 2 våningssängar, kyl,
kokplatta och kaffebryggare. Dusch/wc finns i närliggande
servicehus.

Ta med familj och vänner
Alla som deltar i arrangemangen inom Idrottens Ö reser till
våra förmånliga idrottspriser. Tar du med familj och vänner
erbjuder vi även de samma fina förmån.
För bokning och information kontakta oss på telefon
0771-22 33 50 eller via E-post: idrottsresor@destinationgotland.se
Mer information om våra fartyg hittar du på vår hemsida
www.destinationgotland.se

Sjöstuga 990 kr /stuga och natt
Stugan är på 16 kvm med 4 bäddar, 2 våningssängar, pentry,
kyl, spis, micro och köksytrustning. Den har ett litet badrum
med toalett och ett handfat. Dusch i närliggande servicehus.

ALLA RESER MED IDROTTSPRISER PÅ FÄRJAN!

Passande Avgångar med färja under helgen:
Nynäshamn-Visby 		
30/5 Torsdag 12:10, 16:15, 20:10
31/5 Fredag 11:25		
Oskarshamn-Visby 		
30/5 Torsdag 11:05, 20:15
Visby-Nynäshamn
Lördag 16:00
Söndag 07:15, 12:30, 16:00, 17:30
Visby- Oskarshamn
Söndag 07:50, 16:20
Se hela turlistan på www.destinationgotland.se
Vi rekommenderar er att boka färja och boende i god tid!

IDROTTENS Ö är ett samarbete mellan Destination Gotland och Gotlands idrottsförbund
i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.

