
 

 

DIGITAL TÄVLING – TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH KRAV  
 
Det är deltagande föreningars eget ansvar att se till att uppfylla de tekniska 
specifikationerna. Vi rekommenderar att testa utrustningen i förväg. 
 
Tekniska specifikationer:  
• Uppkoppling till nätverk som kan sända i 10Mbit uppströms, antingen via sladd eller 

WiFi (ej nätverk från mobiltelefon).  
• Kamera som kan filma i upplösning 720p, 30 bilder per sekund (vissa mobiltelefoner och 

plattor klarar denna upplösning)  
• Kameran ska vara följande: se ritning nedan samt exempelvideo. Det kräver att en 

person filmar, kameran kan inte placeras och sedan stå stilla.  
• Zoom ska ej användas 
• Kameran ska stå på ett stativ ca 100 cm över golvet 
• Kameran ska stå på ett avstånd från mattan så att ungefär halva bakre matten syns om 

kameran filmar rakt framifrån (se ritning nedan samt exempelvideo). 
 
Krav på deltagande föreningar:  
• Tillgång till streamingtjänst att sända från; ex. SolidSport eller Youtube 
• Ge domare kostnadsfri tillgång till streamingen  
• Sända på utsatt tid  
• Ha en utsedd kontaktperson som kommunicerar med sekretariatet vid behov, ex 

förseningar, sändning som ej fungerar osv. Detta sker via Messenger-chatten.  
• Ha en speaker som sitter nära kameran som ropar fram gymnaster med 60 sekunders 

mellanrum  
• Musikanläggning som står nära kameran så att ljudet tydligt hörs i sändningen 
• Maila till rg@gymnastik.se vem som är kontaktperson i er förening samt hur den 

personen kan nås (Messenger-namn samt telefonnummer). 
 
Vid starten av en förenings livesändning kan hänsyn tas till viss tid för att säkerställa att allt 
fungerar och föreningens kontaktperson kommunicerar då med sekretariatet via Messenger.  
 
Varje förening ska vara redo att sända på utsatt tid men avvakta okej från sekretariatet att 
alla domare är redo. Börja gärna sända innan utsatt tid, utan att någon gymnast kör, så ser ni 
att det fungerar. Viss tid är beräknad mellan föreningarna för att domarna ska hinna logga in 
på rätt sändning. För Riksserien 2 gäller att föreningar mailar in vilken kanal föreningen 
sänder på samt lösenord till rg@gymnastik.se senast söndag den 23 maj och för Riksserien 3 
senast den 13 juni. Då ska även anges eventuella koder till streamingen för domare, 
observera att vissa sändningstjänster kräver en kod per inloggad domare (ange då 10 koder 
för domare och sekretariat).  
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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. Domarna 
bestämmer detta i sin chatt.  
 
Krav på domare:  
• Tillgång till fast internetuppkoppling och kunskap om hur man loggar in på en 

livestream 
• Tillgång till dator att titta ifrån (minsta storlek på skärm, laptop) 
• Tillgång till Google Drive för att skriva in poäng löpande under tävlingens gång (länk till 

dokument kommer att skickas ut i förväg via Messenger) 
• Tillgång till Messenger  
 
Information 
Den digitala tävlingen ses inte som poänggivande i totala Riksserien, det är heller inte en 
kvaltävling till Svenska Cupen. Domarna kommer att döma efter devisen “hellre fria än 
fälla” om det är något som inte kan uppfattas via streamingen. Detta ska ses som ett tillfälle 
för gymnasterna att prova sina program inför kommande tävlingssäsong.  
 
Instruktionerna för filmning är ungefärliga (förutom kraven på upplösning och 
uppkoppling). Det är en uppskattning som gjorts från RTK:s sida om vad som blir bäst för 
domarna. Vi kommer inte kunna hjälpa er närmare med frågor om teknik, kamerautrustning 
utöver vad som anges i detta dokument. Har ni andra frågor om tävlingen var vänliga maila 
till: rg@gymnastik.se  
 
Linjedomareavdrag och tidsavdrag kommer ej att tillämpas.  
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RITNING FÖR FILMNING 
 
Kameran ska vara följande men ingen zoom ska användas. Gymnasten ska vara så nära 
mitten av kamerans blickfång som möjligt.  
 
Exempelvideo:  
https://youtu.be/LSg4C4vl5C4  
 
OBS! Videolänken ska inte spridas utan är endast för er som får detta utskick.  

 
Utgångsläge för filmning.  
Den gröna triangeln visar vad som syns genom kameran. Det streckade området är ett 
exempel på var gymnasten befinner sig på mattan.  
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Gymnasten befinner sig på vänster sida av mattan.  
Den gröna triangeln visar vad som syns genom kameran. Det streckade området är ett 
exempel på var gymnasten befinner sig på mattan.  
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Gymnasten befinner sig på höger sida av mattan.  
Den gröna triangeln visar vad som syns genom kameran. Det streckade området är ett 
exempel på var gymnasten befinner sig på mattan.  
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