Inbjudan
Rikstävlingen 2020-2021
Rikstävlingen är en tävling bestående av tre deltävlingar som alla arrangeras på hemmaplan.
Alla resultat kommer läggas in i en databas och på så sätt blir det en gemensam tävling för hela
Sverige. Tävlingarnas resultat ska redovisas i bifogat Excel-redovisningsunderlag och skickas till
mickey@missler.se. Det är alla klubbars ansvar att skicka in resultaten senast det datum som
står angivet nedan.
Tävlingen kan äga rum på den tidpunkt som passar bäst för respektive klubb men med hänsyn
till nedan ”sista tävlingsdag”. Samarrangemang med annan klubb ses som mycket positivt och
uppmuntras. Ett krav är att det ska finnas tre domare som tjänstgör vid varje tävling.
I dokumentet ”Grenar Rikstävlingen 2020-2021” framgår vilka serier som gäller för respektive
klass.
E-klass och Nybörjarklass:
I Nybörjarklass börjar man i E-klassen på Deltävling 1 och om man känner att man inte är redo
för progressionen utför man samma serie i Deltävling 2 och 3. Förhoppningen är att så många
som möjligt ska delta i E-klassen under alla tre deltävlingar men alla ska kunna få chansen att
fortsätta tävla även om de inte är redo att göra nya hopp.
Klass A-D:
I deltävling 1, 2 och 3 i klass A, B, C och från och med deltävling 2 i D-klassen ingår ett
handståendehopp.
A, B och C klass:
På Deltävling 1-3 utökar man sin serie på höga hopp med ett hopp ur grupp 6. De som redan
har ett handståendehopp i sin serie väljer då ett annat hopp.
D-klass:
Utökas från och med Deltävling 2 med ett handståendehopp.
Bakgrunden till krav på handståendehopp är att en översyn och utvärdering av svensk
simhoppning har påvisat att vi i Sverige behöver bli bättre på handståendehopp.
Det är inga åldersgränser i de olika tävlingsklasserna.
Diplom delas ut till de sex sammanlagt bästa i varje gren i Rikstävlingen.
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Rikstävling 2020-2021:
Deltävling 1

Sista tävlingsdag är 13/12 2020
Resultaten ska vara inskickade senast den 14/12 2021

Deltävling 2

Sista tävlingsdag är 21/2 2021
Resultaten ska vara inskickade senast den 22/2 2021

Deltävling 3

Sista tävlingsdag är 25/4 2021
Resultaten ska vara inskickade senast den 26/4 2021

Resultaten för respektive deltävling redovisas i ifylld bifogad mall som ska innehålla hoppares
namn, klubb, tävlingsklass, licens-nr., gren och poäng. Mallen skickas ifylld till Mickey Missler,
e-post: mickey@missler.se senast de datum som finns angivna ovan. Vid eventuella frågor
kring resultatrapporteringar, kontakta Mickey Missler.
Om man inte vill skicka in resultaten så kan man endast meddela vilka som deltagit och så görs
det en egen kolumn med alla som deltagit i tävlingen på hemmaplan i respektive klass. Om
man har deltagit på alla tre deltävlingarna men valt att inte skicka in resultat så erhålls diplom.

Rikskampen
På ”Rikskampen”, som avgörs den 17-18/4 eller 24-25/4 2021, deltar de yngre klasserna C, D
och E. Vid det tillfället måste den aktiva ha rätt ålder för respektive klass.
USM
Avgörs den 28-30 maj 2021 i Stockholm med klasserna A, B och C.

Ulrika Knape-Lindberg
Sportchef, simhopp
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