Funktionärsinformation - Höjd
Upprop: 15 min innan start
Antal hopp: Tävlande får börja sitt hoppande på vilken höjd som helst fr.o.m begynnelsehöjd och
behöver ej heller hoppa på varje höjd efter att ha gått in i tävling. Tävlande får fortsätta att hoppa,
till dess hen har gjort tre ogiltiga försök i följd (ej nödvändigtvis på en och samma höjd).
Försök kan sparas till högre höjd.
Höjningsschema: se PM. Tävlande informerar sekreterare om ingångshöjd innan tävlingsstart.
När en tävlande kvarstår bestäms de fortsatta höjningarna i samråd med grenledare.
Mätning: Höjden mäts från marken till ovansidan av ribban med mätsticka. Måttet mäts där ribban är som lägst, bör vara mitt på ribban. Detta görs vid varje ändring av
hopphöjd innan de tävlande börjar hoppa. Om hoppställning rubbas under hoppomgång görs ny kontrollmätning. Ståndare får inte flyttas under pågående tävling om inte
grenledare bedömer upphoppsplatsen olämplig. Flyttning ska i så fall ske i samband med ändring av hopphöjd.
Protokoll: Grenledaren ansvarar för att protokoll hämtas i sekretariatet innan upprop, senast 15 min före start. Om möjligt skall resultat matas in i det digitala systemet
men manuellt protokoll skall alltid föras.
Alla hopp markeras i protokollet med:
Giltigt hopp = O
Ogiltigt hopp = X
Avstår hopp = Efter avslutad tävling skall det bästa resultatet för varje deltagare föras in i kolumnen längst till höger och placering noteras. Placering erhålls efter resultathöjd och bestäms
av antal försök på resultathöjden. Om två eller fler deltagare har samma resultat bestäms placering av totalt antal ogiltiga försök. Minst antal kommer först. Om allt är lika
ska placering delas förutom för seger där skiljehoppning kan genomföras, något som normalt bara sker i mästerskap. För information om genomförande av skiljehopp se
regelboken. Skriv in starttid och sluttid i protokollet. Protokollet skall undertecknas av grenledare och sekreterare och lämnas till sekretariat/speaker för prisutdelning.
Hoppordning: Hoppordning fastställs av tävlingsledning genom lottning och gäller för hela tävlingen om ej annat anges. Om tävlande deltar i flera grenar samtidigt kan
grenledare ge tillstånd till att fastställd hoppordning tillfälligt ändras inom en omgång.
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Utförande:
 Avstånd ("fritt spelrum") mellan ståndare och hoppbädd ska vara minst 10 cm. Mellan ståndare och ribbände ska avståndet vara minst 10 mm.
 Tävlande kan utplacera högst två markeringar som riktmärken på ansatsbana. Markeringar får inte placeras så de hindrar andra tävlandes ansats.
 Hopparen har 1 minut att påbörja ansats efter upprop. I händelse av två försök i följd av samme tävlande utsträcks tiden till 2 minuter. Om 2-3 tävlande eller 1
tävlande utsträcks tiden till 1 ½ respektive 3 minuter.
 Om tävlande passerat korrekt över ribba men denna ändå faller, skall försöket bedömas som giltigt om ribbas fall enligt domares bedömning orsakats av yttre
kraft, t ex kraftig blåst eller felplacerad hoppbädd.
Ett hopp är ogiltigt om den tävlande
 Enligt grenledares bedömning tar oskäligt lång tid för att förbereda sitt försök. Tävlande upplyses om att det är ”15 sekunder kvar” innan försök bedöms ogiltigt.
 Sedan tid för försök startat meddelar, att hen vill avstå en höjd, skall detta bedömas som ett ogiltigt försök.
 Inte gör upphopp från en fot. Jämfota upphopp är inte tillåtet.
 Orsakar (t ex genom att stöta till ribba eller ställning) att ribba därefter ej ligger kvar på uppläggningsplattorna ("river"). Om ribba darrar, skall domare avvakta, till
dess rörelse upphört, eller till dess det – enligt dennes bedömning – är helt klart, att ribba inte kommer att falla.
 Utan att först klara (passera över) ribba, med någon del av kropp vidrör mark, ribba, hoppställning eller hoppbädd – antingen mellan eller vid sidan av ståndarna –
bortom det tänkta vertikalplanet genom ståndarnas framkant (= kant längst från bädden).
 Om tävlande under ett i övrigt korrekt försök vidrör hoppbädd med fot, och om han/hon därvid – enligt domares bedömning – inte erhållit någon fördel, skall dock
hopp inte ogiltigförklaras.
För frågor om övriga regler kontakta din grenledare.
Funktionärsroller: optimalt antal vid en bädd är 5 funktionärer
 Grenledare – leder tävlingen och ansvarar för att tävlingsreglerna följs och att all teknisk utrustning hanteras enligt tävlingsreglerna. Kontrollerar och undertecknar
protokollet. Kontroll av korrekt nummerlapp (kan göras av sekreterare vid upprop)
 Domare 1 (kan vara grenledaren) – avgör om försök är giltigt eller ogiltigt genom att höja vit/röd flagg.
 Domare 2 – Mäter in ribbas höjd. Lägger upp ribban efter rivning.
 Sekreterare – Hanterar upprop innan tävlingsstart. Ropar upp tävlande under tävling. Protokollför varje försök. Räknar fram placeringar efter avslutad tävling.
Undertecknar protokollet.
 Datainmatare (kan vara sekreteraren vid brist på funktionärer). Datainmatare sköter kommunikation till elektronisk resultattavla om sådan finns.
 Hantering av manuell resultattavla
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