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Hvorfor

• Barneidrettsreglene 

• Aldersgrenser 

• Regioner 

• Muligheter for konkurranser  
for de "ferske"



Arrangere
• Stevnet skal helst arrangeres på én dag 

• Stevnet arrangeres for en region, en krets eller 
en klubb 

• Krever ikke spesielle høyder, kan arrangeres kun 
på 1 meter om det er alt man har tilgjengelig. 

• Om man skal ha med synkro kreves to brett på 
samme høyde eller plattform.



Regelsett 
Rekruttkonkurranser Stup 

• Alle som ikke har deltatt i NM junior / senior eller andre 
approberte Age Group-konkurranser stuper i sine 
respektive aldersklasser ihh til Tripp Trapp-reglementet 

• Alle som har deltatt i NM junior / senior eller andre 
approberte Age Group-konkurranser stuper i åpen klasse 

• Alle som fyller 16 år eller mer i konkurranseåret stuper i 
åpen klasse 

• Synk 1 er stupere inntil 12 år, synk 2 er stupere fra 13 år i 
konkurranseåret



Regelsett 
Rekruttkonkurranser Stup 

• Alle skal stupe 6 stup, uavhengig av klasse. 

• Alle klasser kan benytte jokerstup, forlengs og baklengs 
hopp og fall-/sittestup, hopp med skru. 

• Klasse F kan gjøre samme stup, også i samme posisjon, 
flere ganger. 

• Klasse E til B kan gjøre samme stupnummer flere ganger, 
men må ha forskjellig posisjon. 

• Åpen klasse må ha stup fra minst 5 forskjellige stupgrupper 
og kan ikke bruke samme stupnummer flere ganger.



Regelsett 
Rekruttkonkurranser Stup 

• Synkro-konkurranser er "utvungen mixed". Dvs. gutter og jenter stuper i 
samme konkurranse, jente/jente, jente/gutt, gutt/gutt. 

• Alle klasser kan benytte jokerstup, forlengs og baklengs hopp og 
fall-/sittestup, hopp med skru. 

• Synk 1 gjør 4 stup, kan gjøre samme stupnummer flere ganger, men 
må ha forskjellig posisjon. 2 første har DD 2,0. Minimum 3 
stupgrupper. Til 12 år. 

• Synk 2 gjør 6 stup, kan gjøre samme stupnummer flere ganger, men 
må ha forskjellig posisjon. 2 første har DD 2,0. Minimum 4 
stupgrupper. 

• Dersom ikke ALLE stup er jokerstup skal ikke disse benyttes som de 
to første stupene.



Regelsett 
Rekruttkonkurranser Stup 
• Klassene F til B kan velge fritt mellom høyder, 1, 3 

eller 5 meter, også innenfor samme program. 

• På grunn av tidsbruk stuper åpen klasse enten 
tårnkonkurranse (5 meter) eller sviktkonkurranse 
(1/3 meter). Kun en høyde innenfor samme 
program. Tårn eller svikt bestemmes av arrangør. 

• Synkro 1 og 2 stupes enten på svikt eller tårn, 
velges av arrangør. Synkro 1 kan blande høyder 
innenfor samme program.



Divecalc
Ferdig Master-fil med eget ruleset



Discuss!!


