
 

INBJUDAN DIGITAL TÄVLING RG – ERSÄTTER RIKSSERIEN 3 
 

Datum: 19-20 juni  

Var: Digital tävling 

Upplägg: Varje förening kör alla sina gymnaster i följd, en preliminär startordning finns i slutet 

av detta dokument och utgår från respektive föreningars anmälan till Riksserien 1. Inga exakta 

tidsangivelser är möjliga att ge innan anmälan gått ut. Räkna med att justeringar kommer att 

göras!  

 

Klasser och redskap 

● Juniorer BAS 2006, 2007, 2008: käglor, band 

● Juniorer FIG: tunnband, käglor, band 

● Seniorer BAS 2005: käglor, band 

● Seniorer BAS: käglor, band 

● Seniorer FIG: tunnband, käglor, band 

● Juniorer och seniorer DT: valfritt  

● Juniorer och seniorer trupp: UTGÅR 

 

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

 
Anmälan 

Tävlingen kommer att hållas under lördagen mellan ca kl. 09.00 och 18.00 samt under söndagen 

mellan ca kl. 09.00 och 15.00. 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 24 maj. Strykningar utan kostnad kommer att tillåtas 

till och med 11 juni. Det är fritt för föreningar att stryka sig (hela föreningen) pga. halltid 

fram till den 11 juni. Vid sjukdom hos enskilda gymnaster efter den 11 juni kontaktar ni 

rg@gymnastik.se. Ingen anmälningsavgift tas då ut med anledning av Covid-19.  

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

 

Anmälningsavgift vid Riksserien 3 – digital tävling är: 

350 kr/individuell gymnast 

550 kr/duo/trio 

Administrativ avgift 50kr/individuell gymnast, 25kr per gymnast i duo/trio.  
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https://www.indta.se/


 

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  

OBS! Då olika föreningar har olika många deltagare måste bytet också vara mellan föreningar 

med liknande antal gymnaster/tidsomfattning.  

Domare 

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. 

 

Kval 

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

Riksseriens resultat. 

 

Tekniska specifikationer 

Samma tekniska specifikationer som sist gäller och vi ber alla deltagare att läsa dessa noggrant 

och testa sin utrustning i förväg. Det var under Riksserien 1 flera som hade problem med sina 

sändningar och nu när vi testat på detta förväntar vi oss att deltagande föreningar säkerställer 

och följer de tekniska specifikationerna. Provfilma innan faktiskt tävling för att på så sätt justera 

och förbättra kvalité. Att vänta till tävlingen kanske inte ger er tid nog att lösa eventuella 

problem som skulle kunna dyka upp.  

 

Specifikt vill vi påpeka följande: 

Hur kameran ska riggas gällande avstånd till mattan och hur kameran ska röra sig vid filmning. 

Vilken uppkoppling som krävs för en stabil sändning, vi rekommenderar er som hade problem 

med hack i uppkopplingen att skaffa en stabilare uppkoppling antingen via egen router eller på 

annat sätt. Ett tips är också att begränsa spridningen av er länk och exempelvis be föräldrar att 

titta på reprisen.  

Hur musiken hörs i sändningen, det var några föreningar där det var näst intill omöjligt att höra 

musiken i sändningen och vi ber er åtgärda detta och testa i förväg att musiken hörs klart och 

tydligt för domarna.  
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Liksom Riksserien 1 kommer följande gälla:  

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. 

 
Preliminär startordning (Observera att definitiva tider och startlista skickas ut efter 
sista anmälningsdag)

Lördag 19 juni 

Starttid 09.00 

Nevis RGK (1,5 h) 

C4 gymnasterna (1 h) 

Landskrona KvGF (40 minuter) 

 

LUNCH 

 

Start igen ca. 13.00 

Halmstad RG (1 h) 

Stråssa GF (1,5 h) 

Jönköpings GK (45 minuter) 

Nike (25 minuter) 

Slut ca. 17.30  

 

Söndag 20 juni 

Starttid 09.00 

Örnsköldsviks GK (1 h) 

Torsby GF (50 minuter) 

Olsäters SK (25  minuter) 

Stockholm RG (30 minuter) 

 

LUNCH 

 



 

Start igen ca. 12.30 

GF Uppsalaflickorna (1,5 h) 

Södertälje GSF (1 h 10 minuter) 

GF Energo (50 minuter) 

 

Slut ca. 15.30 

 

GDPR 

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. 

 

 



 
 


