
Europeiska strumpcuppen 2005 i Karlsruhe 
 
Arrangör:  Högskolesport Karlsruhe universitetet (TH) 

 Trampolinavdelningen 
När?   2005-04-16 
Var?   Karlsruhe universitetets sportinstitut 

Engler-Bunte-Ring 15 
76131 Karlsruhe 
Tyskland 
  

 
Schema: 

Fredag, 2005-04-15: 
 
Fr.o.m. kl. 18:00 ankomst, möjlighet att träna (till kl. 23:00) 
 
Lördag, 2005-04-16: 
 
08:00 – 10:00  frukost 
09:00 – 11:00  möjlighet till träna 
11:00 – 17:00  grundspel 
17:00 – 18:00  final 
18:00 – 19:00  showprogram, prisutdelning 
19:00 – 21:00  duschfesten, middag 
Start  21:00  party 
 
Söndag, 2005-04-17: 
 
08:30 – 11:00  frukost 
t.o.m. kl. 12:00 avresa 
 
Plikter 

1 :a plikten 2 :a plikten 3 :e plikten 
Front drop 
To feet 
Tuck jump 
Half twist 
Pike jump 
Seat drop 
Half twist to seat drop 
To feet 
Straddle jump 
Full twist 

Half twist to front drop 
To feet 
Straddle jump 
Seat drop 
Half twist to feet 
Pike jump 
Back drop 
Half twist to feet 
Tuck jump 
Tuck somersault (back) 

Barani (free) 
Seat drop 
Half twist to feet 
Tuck jump 
Pike somersault (back) 
Half twist 
Straddle jump 
Tuck somersault (back) 
Crash dive 
Half twist to feet 

Svårighet: 0,6 Svårighet: 1,2 Svårighet: 2,4 

Ni som hoppar på hög nivå bör delta i 3:e plikten. 



 
Tävlingsmodus: 

Den europeiska strumpcuppen är en enkeltävling. I 1:a och 2:a plikten hoppar män och 
kvinnor i samma tävling. I 3:e plikten finns det två olika tävlingar. Det betyder att det 
kommer att finnas fyra olika segrare, en i varje tävling.  
I grundspelet ska ni hoppa en plikt och ett fristils program. För deltagarna i 1:a plikten är den 
högsta tillåtna svårigheten 1,2 poäng, för deltagarna i 2:a plikten 2,4 och för deltagarna i 3:e 
nivån finns det ingen grens. 
Beroende på det totala antalet deltagare kommer det att finnas mellan 6 och 10 finaldeltagare. 
Man tar med sina poäng från grundspelet till finalen. 
 
Det som skiljer den här tävlingen från någon annan: 
 
Förutom de vanliga poängen får man en strumpbonus och det finns en landsvärdering. 
 
Strumpbonus: Eftersom vi som hoppar i Karlsruhe är kända för att hoppa med gula strumpor 

på tävlingar ber vi att inte hoppa med ”vanliga” vita strumpor utan att ni tar på er roliga 
strumpor med lite annorlunda färg eller form. Var gärna kreativa. Kreativiteten kommer 
att belönas med bonuspoäng på upp till 0,3 poäng. Det kommer att finnas en speciellt 
utbildad strumppoängdomare för att dela ut poängen.  

Landsvärdering: Landsvärderingen utgörs av 50% från varje lands genomsnittliga poäng från 
grundspelet och 50% från den allmänna “Performance” i fristils program. Vid 
poängsättningen av “Performance“ ingår, i sin tur, kläder, hur ni är förklädda, sminket, 
frisyr och det allmänna intrycket. Poängen utdelas här också av en speciellt utbildad 
”Performance” poängdomaren och domarassistent. Tillhörighet till en landslag utgörs av 
en deltagers nationalitet och inte av hans universtitet. 

 

Ni som inte studerar längre: 

Ni som inte studerar längre får gärna anmäla er direkt och oformellt till organisationsteamen. 
Ni kommer att delta i den normala tävlingen. 
 
Tävlingskläder: 

Ni som deltar behöver ha på er kläder som tillåta en korrekt poängutdelning. 
 
Var? 

“Sporthalle I” på Karlsruhe universitetet (Byggnadsnummer 40.40) 
En detaljerad beskrivning för att ta sig dit finns på vår hemsida: www.trampolin-ka.de. 
 
Sova: 

Ni kommer att sova i hallen “Sporthalle II“ (Byggnadsnummer 30.80), som öppnar kl. 22:00. 
Ta gärna med sovsäckar, luftmadrasser, tallrikar och bestick. 



Kostnad: 

Deltagaravgift:  8 € 
Logi och frukost:  5 € 
Party och middag:  10 € 
 
Var snäll och överför pengarna till nedanstående konton: 
 
Kontoinnehavare:  M. A. van der Vegte 
BIC:   DEUTDESM660 
IBAN:   DE 8666 0700 0400 2862 3700 
Bank:    Deutsche Bank  
Meddelande:  „Meldegeld <Högskola>“ (Högskolan måste alltid anges!) 
 
Sista anmälningstillfälle: 

Var vänliga och skicka in era anmälningar före den 15:e februari 2005, för att underlätta 
planeringsarbetet för oss. Det är möjligt att anmäla sig till och med den 31:a mars 2005. En 
förseningsavgift tillkommer på 2€ om ni anmälar senare än den 31:a mars 2005. För att 
bekräfta era anmälningar ska tävlingskartorna lämnas in senast kl. 9:30 på tävlingsdagen. 
Skicka gärna era anmälningar via e-post till trampolin-ka@web.de eller, bara vid 
undantagstillfälle, via normal post till nedanstående address eller via fax till 
högskolesportskontoret (Faxnummer +49 721 608-6175). 
 
 
Ansvarsfrihet: 

Högskolesport Karlsruhe och Trampolinavdelningen ansvarar inte för olyckor eller andra 
skador. 
 
Poängdomare: 

Var snäll och ange en deltagare som poängdomare. Vi ska försöka ta bara licencerade tyska 
poängdomare. Om det inte fungerar så ska vi kontakta era poängdomare. 
 
  
Kontakt: 

Michael Steiger 
Kaiserstraße 111 
76133 Karlsruhe 
Tyskland 
+49 721 9377781 
steiger.michael@web.de 

Marina Schramm 
Von-Beck-Straße 3 
76133 Karlsruhe 
Tyskland 
+49 721 6647626 
marina.schramm@gmx.de

Frank Weber 
Roslagsvägen 32:0020 
10406 Stockholm 
Sverige 
+46 73 554 2972 
fweber@kth.se 

 
Det här pappret och mer informationer finns på vår hemsida www.trampolin-ka.de. 

Det vore roligt om ni kom! 
Med vanliga hälsningar 
 
  Organisationsgruppen Karlsruhe     Karlsruhe, 2005-12-14 

Anmälan innan 2005-02-15, senast 2005-03-31 
 


