Ungdomshoppet 2018
12-14 oktober bjuder SIK Delfin i Göteborg in till
Ungdomshoppet.
Ungdomshoppet är en tävling för simhoppare i åldrarna 12-18 år
(födda 00-06) som inte har en fullständig FINA tävlingsserie för
sina respektive åldersklasser. Simhopparen får inte ha deltagit i
ett mästerskap (USM, JSM, RM och SM) under det senaste året.
Detta gäller per höjd.
Var

Valhallabadet, Göteborg.
https://gotevent.se/arenor/valhallabadet/

Inhoppning

Fredag 12/10 preliminär tid 18-21
Lördag 13/10 innan tävlingsstart

Tävling

Lördag 13/10 preliminär tävlingstid 09.00-17.30
Söndag 14/10 preliminär tävlingstid 09.00-14.00
Definitiva tider och tävlingsprogram meddelas efter att anmälningstiden
har gått ut.

Tävlingsklasser

Nybörjarklass (klass 1) dam resp herr
Avancerad klass (klass 2) dam resp herr
Synkro 1m lätt (klass 1), ingen könsuppdelning, får vara dam-dam, herrherr eller mixed
Synkro 1m avancerad (klass 2), ingen könsuppdelning, får vara dam-dam,
herr-herr eller mixed
Lagtävling 5m 2-4 deltagare, både mixade och icke-mixad ok, som i
synkron.
Det är tillåtet att anmäla sig till olika klasser för olika höjder men endast en
klass per höjd.

Serier klass 1
1m
3m
Höga hopp

5 hopp på 1 meter ur minst två hoppgrupper (minst ett fothopp eller fall ska användas)
4 hopp på 3 meter ur minst två hoppgrupper (minst ett fothopp eller fall ska användas)
3 hopp på höga hopp ur minst två hoppgrupper (minst ett fothopp eller fall ska användas)
10m endast från 14 år (-04 och uppåt).
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Serier klass 2
1m
3m
Höga hopp

5 hopp på 1 meter ur minst två hoppgrupper (fothopp och fall får ej användas)
4 hopp på 3 meter ur minst två hoppgrupper (fothopp och fall får ej användas)
3 hopp på höga hopp ur minst två hoppgrupper (fothopp och fall får ej användas)
10m endast från 14 år (-04 och uppåt).
Ej tillåtet med samma hopp i olika stilarter.

Synkro klass 1
100a+200a samt 2 hopp. Får vara samma hopp med olika stilarter, ej fall. (ex 100c, 101c, eller 101c och
202c)

Synkro klass 2
4 hopp ur minst 3 grupper. Inga fall eller fothopp tillåtna. Ej tillåtet med samma hopp i olika stilarter. (Ex
101B, 103c, 401c, 201c)

Lagtävling
Ett lag bestående av 2-4 hoppare, mixed, gör 4 olika fall från 5 meter. Fallen kan göras stående eller
sittande, framåt eller bakåt. Varierade stilarter räknas som olika fall. Alla medlemmar måste göra minst
ett fall.

Priser

Medaljer delas ut till de tre främsta och samtliga deltagare får diplom.

Domare

Domarschema sätts ihop med domare från respektive klubb. Varje klubb
förväntas bidra med minst en domare. Har ni ingen domare försöker ni i
första hand låna en domare från en annan klubb (kan inte vara samma
domare som den klubben bidrar med) i andra hand kontaktar ni SIK
Delfin. För synkroklassen rekommenderas synkrodomarutbildning.

Anmälan

Mejla anmälan till jessicaikonen@hotmail.com senast 7/9.
I anmälan anger ni:
• födelseår, kön, licensnummer för respektive tävlande, samt klass per
höjd
• antal domare (med namn) som klubben bidrar med
• antal personer som vill beställa lunch lördag respektive söndag och ev
specialkost
• antal personer som vill vara med på Liseberg
• antal personer som vill boka boende på Norges Hus
Varje klubb är garanterad 20 platser på tävlingen. Vi hoppas dock på att
inte behöva neka någon, om ni vill komma med en större trupp.
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Mat

Det går bra att beställa lunch som serveras på Norges Hus, ca 600 meter
från badet, för 80 kr/måltid. Beställ i samband med anmälan. Ange
eventuell specialkost i samband med anmälan. Faktureras i efterhand.

Liseberg

Efter tävlingen på lördagen vill vi gärna ta med er till Halloween på
Liseberg! Kostnad (preliminärt) för detta är 295 kr per person, och då
ingår entré, lunchkupong 85 kr (ex meny på Max), femkampshäfte och 1
valfritt åk. Faktureras i efterhand.

Logi

Boende kan bokas på Norges Hus (ca 600m från Valhallabadet). Det finns
30 sängplatser och 55 madrassplatser. Först till kvarn gäller, men vi
kommer att dela ut sängplatser vs madrassplatser till vardera klubb efter
anmälan har gått ut. Skriv i anmälan om särskilt skäl finns för en individ att
få sängplats. Frukost självhushåll, tillgång till kök finns.
Kostnad 500kr för två nätter/person som faktureras i efterhand. Bokas
genom SIK Delfin i samband med anmälan.

Hopplistor

Ska läggas in i Diverecorder senast 1/10.

PM

PM och domarschema skickas ut med mer information när
anmälningstiden har gått ut.

Har du frågor vänd dig till Jessica Ikonen jessicaikonen@hotmail.com

Välkomna!

