
 

 

Datum: 27-28 mars  

Var: Digital tävling 

Upplägg: Varje förening kör alla sina gymnaster i följd, startordningen kommer att gå från norr 

till söder. 

 
 

• Juniorer BAS 2006, 2007, 2008: tunnband, boll 

• Juniorer FIG: tunnband, boll, käglor 

• Seniorer BAS: tunnband, boll  

• Seniorer FIG: tunnband, boll, käglor  

• Juniorer och seniorer DT: valfritt  

• Juniorer och seniorer trupp: UTGÅR 

 

OBS! Fria klassen utgår från och med 2021 från Riksserien. 

 
 

Deltagande föreningar ska inför anmälan säkerställa att de har tillgång till hall att sända från 

under lördagen mellan kl. 09.00 och 16.00 samt under söndagen mellan kl. 09.00 och 14.00. Alla 

föreningar meddelas efter sista anmälningsdag vilken dag och ungefärlig tid som föreningen 

kommer att tävla, om föreningen inte kan delta den angivna tiden kan de stryka sig. Efter sista 

dagen för strykningar kommer definitiva tider samt startlista att meddelas. 

 

Anmälan sker via IndTA senast den 29 januari. Strykningar utan kostnad kommer att 

tillåtas till och med 26 februari. 

Länk till anmälan: https://www.indta.se/  

 

Anmälningsavgift vid samtliga nationella tävlingar är: 

550kr/individuell gymnast 

650kr/duo/trio 

Administrativ avgift 50kr/individuell gymnast, 25kr per gymnast i duo/trio.  

 

Anmälningsavgiften och den administrativa avgiften faktureras av Gymnastikförbundet 

efter genomförd tävling.  

 

Det är inte möjligt att önska dag eller tid för sin förening. Vid behov kan två föreningar byta 

dag/tid med varandra, ni kommer då överens mellan er och meddelar sedan 

 rg@gymnastik.se 

https://www.indta.se/
mailto:rg@gymnastik.se


 

Domare tillsätts av RTK och domarpanelen kommer att begränsas till åtta domare, två på varje 

post. Domarna kommer att sätta individuella poäng. Siffran som gymnasten tilldelas blir därför 

medelvärdet av två poäng. Den digitala tävlingen kommer att bedömas enligt devisen “hellre 

fria än fälla” och alla som deltar ska ha i åtanke den speciella situation det innebär att vara 

domare från en skärm. Poängen kommer löpande att redovisas live på Sport Event Systems 

resultatsystem Score. 

 

Tävlingen ses inte som kval till Svenska Cupen och inte heller som poänggivande till den totala 

Riksseriens resultat. 

 

 

Information om exakta tekniska specifikationer för wi-fi och kamera kommer att komma. Det 

är varje deltagande förenings uppgift att säkerställa live-sändningen och den kvalité som krävs. 

Föreningen ska följa de anvisningar som kommer att skickas ut och ge alla domare tillgång till en 

kostnadsfri stream. 

 

Vi rekommenderar alla att testa sina sändningar i förväg så att önskat resultat kan uppnås. 

 

 Under pågående sändning gäller devisen att om sändningen avbryts får gymnasten inte köra om 

 och domarna bedömer inte programmet. Detta eftersom det inte kommer vara tidsmässigt 

möjligt att låta gymnaster köra om. Om det är vissa svårigheter i sändningen (hack) så kan 

programmet bedömas om D1-domaren anser att det är möjligt. 

 

PM skickas ut till anmälda föreningar via mail 5 veckor innan tävlingen genomförs.  

 

I och med anmälan till tävling så godkänner du att personuppgifter så som kontaktuppgifter 

till föreningen, din mailadress och telefonnummer behandlas och lagras av 

Gymnastikförbundet. Vi behandlar dessa kontaktuppgifter för att kunna skicka ut 

tävlingsinformation till tävlingen som ni anmäler er till.   

 

Ändamål med behandling av personuppgifter i samband med tävlingsanmälan 

• Tävlingsadministration 

• Förbunds- och föreningsadministration 

• Avgiftshantering 



 

• Licensadministration 

Lagringstiden för dina personuppgifter varierar utifrån vad uppgifterna behövs till. 

Utgångspunkten är att uppgifter inte ska sparas längre än vad som behövs för aktuellt 

ändamål. 

 

 

 


