Sida 1 av 9

2019 SVWF INSPIRATION TOUR
2019-01-24
av
SVWF Sportchef Michael Kjellander & SVWF f.d. Förbundskapten Bjarni Sigurdsson

Välkommen till SVWFs tävlingsform och serie av fristående informella tävlingar som
har sitt ursprung i den tidigare så otroligt populära Delfincupen. Efter succén 2018 är
det nu dags för andra året av IT-tävlingar! Inspiration Tour 2019 är till för ALLA och
som med sitt mycket förenklade regelverk är den perfekta inkörsporten till fortsatt
tävlande i någon av våra tre discipliner! Oavsett om man är 7 eller 77 kan man delta
utifrån sina egna mål och ambitioner! Naturligtvis bör man inte vara alltför vattenrädd
och vara nyfiken på ett nytt äventyr samt ha normal god syn och hörsel.
Poängskalan premierar all slags åkning som exempelvis då utövaren åker med en hand
på handtaget vilket kräver större kroppskoordination än under åkning med två händer
på handtaget. När man har lärt sig starta på en wakeboard, komma upp på ett par
vattenskidor eller åka på fötterna med hjälp av en boom har man redan i praktiken
skaffat sig poäng! 2019 SVWF Inspiration Tour ägs av Svenska Vattenskid- &
Wakeboardförbundet som officiellt arrangerar tävlingarna med enskilda föreningar
som tekniska medarrangörer. Se fullt regelverk härunder.
SVWF, via bland andra Sportchefen och Generalsekreteraren, kommer att bistå varje
arrangörsklubb med planering samt med det praktiska genomförandet, skulle så önskas
och efterfrågas.

Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundet
Lagastigsgatan 6
287 33 Strömsnäsbruk

Tel 0709-72 78 29
Org.nr 802004-7208
Bankgiro 120-3330

Email: kansliet@svwf.se
webb: www.vattenskidor.org

Sida 2 av 9

SVWF kommer att förse arrangörsföreningarna med material såsom SVWF officiella
beachflaggor, deltagardiplom, identiska medaljer/pokaler till alla deltagare samt
speciellt framtagna ”2019 SVWF Inspiration Tour” tröjor. I år utlovas även de absolut
minsta storlekarna!
Målsättningen för 2019 är att genomföra 10 tävlingar tillsammans med 8 olika och
unika arrangörsföreningar där förhoppningen är att samarbeta med arrangörsföreningar
från samtliga av våra 5 SDF.
Ekonomiskt stöd till varje arrangörsförening för bensin, personal, båtavgifter etc.
kommer att utgå med ett fast belopp om SEK 6,000 per tävling. Under 2019 är
ambitionen och målsättningen att arrangera 5 tävlingar inom disciplinen vattenskidor,
4 tävlingar inom disciplinen wakeboard (antingen bakom båt eller kabel) samt 1
tävling inom disciplinen barfota.

2019 Ansökningsförfarande och rapportering:
Har din klubb intresse av att arrangera en deltävling i SVWFs spännande serie, 2019
SVWF Inspiration Tour? Du som klubbrepresentant skickar då in en skriftlig
ansökan via e-post till Pia Hägg och Michael Kjellander på nedan specificerade epostadresser senast 2019-05-15. Ansökan ska innehålla datum för tävlingen, vilka
discipliner som ska arrangeras, vilken typ av slalom-bana som ska användas samt
övrig relevant information. Samtliga inkomna ansökningar kommer att granskas och
tilldelning beslutas av styrelsen i SVWF. En separat tävlingskalender med samtliga
beviljade tävlingar kommer att publiceras på www.vattenskidor.org.
Efter avslutat arrangemang motser SVWF en ifylld specifik tävlingsrapport senast 60
dagar efter genomförandet. Tävlingsrapporten för IT finns att tillgå på
www.vattenskidor.org

NYTT FÖR 2019: Tävlingsrapporten SKA vara ackompanjerad av minst 180
sekunders rörligt material från/runt tävlingen. SVWF kommer efter avslutad säsong att
använda detta rörliga material i vår övergripande rapport om Inspiration Tour samt i
marknadsföringssyfte inför IT 2020.
Pia Hägg: kansliet@svwf.se
Michael Kjellander: michael.kjellander@svwf.seg
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2019 SVWF Inspiration Tour - Regler
Övergripande regler som är de samma för samtliga discipliner
Klasser (både pojkar/herrar & flickor/damer):
A) 0–10 år (till och med det året man fyller 10 år)
B) 11-12 år
C) 13-14 år
D) 15-17 år
E) 18-21 år
F) 22+
Sammanslagning av klasser:
Om antalet startande i en klass är färre en tre till antalet medges den tekniska
medarrangören (klubben) att slå samman klasser (pojkar och flickor). Respektive
ålderskategori behöver således inte delas in efter kön. Ålderskategorier kan även slås
samman så länge exakt samma regelverk (hastighetsgränser) gäller för berörda
åldersklasser.
Antal åk:
SVWF Inspiration Tour är en tävlingsform med så kallat ”pick & choose-format” där
varje deltagare ska erbjudas minst 2 tävlings-åk. Den tävlande ställer alltså upp i
valfritt antal grenar och kan således åka t.ex. antingen två omgångar slalom eller en
omgång slalom och en omgång trick. Den tekniska medarrangören (klubben)
bestämmer vilka grenar man önskar arrangera och hur många omgångar som ska
erbjudas. Detta ska även framgå i ansökan.
Domare:
Bedömning ska ske från båten av minst en person (överdomaren). Därutöver har den
tekniska medarrangören (klubben) rätt att placera fler domare i båten eller på andra
strategiska platser med god utsikt över banorna. Om flera domare används ska de ha
möjlighet att kommunicera med varandra under tävlingens gång. Personerna i
domarpanelen behöver inte vara utbildade/examinerade domare men ska ha rimligt
god regelkunskap. Båtdomaren (överdomaren) är slutgiltig beslutsfattare i
tveksamma situationer. Inga domslut kan överklagas. SVWF Inspiration Tour är inte
en homologiserad tävlingsserie och arrangeras i rekryteringssyfte.
Startavgift:
Ingen startavgift ska tas ut och deltagandet ska vara helt gratis för alla startande.
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Prisutdelning:
Varje deltävling ska efterföljas av en prisutdelning där samtliga deltagare erhåller
identiska medaljer/pokaler.
Licens och Klubbtillhörighet:
Ingen licens eller medlemskap ska krävas för att delta i Inspiration Tour. Det
rekommenderas dock varmt att varje deltagare innehar giltigt medlemskap i en av
SVWFs medlemsföreningar samt även att deltagaren har giltig licens. Ett specifikt
anmälningsformulär, bifogas som separat dokument, ska signeras av varje deltagare
innan start tillåts. Noterbart är att målsman måste signera detta formulär om
deltagaren är under 18 år.

Grenspecifika regler
Vattenskidor
Slalom:
Varje deltagare tillåts maximalt 3 passeringar i B-banan, därefter obligatoriskt byte till Abanan. Valfritt byte till A-banan från B-banan får ske tidigare dock måste då åkaren först
klarat en komplett passering i B-banan. Åkaren kan med fördel starta direkt i A-banan utan
att åka i B-banan överhuvudtaget. Obegränsat antal passeringar i A-banan, dock får
arrangören begränsa det totala antalet passeringar till lägst 4 om detta skulle anses
nödvändigt av exempelvis tidsskäl.
Vid missad 1:a passering (missad utgångsfart) ska deltagaren erbjudas en 2:a chans där första
försökets uppnådda poäng är säkrat (protected score). Båtförare och domare avgör från
vilket håll 2:a chansen ska göras. Detta kan med fördel göras åt motsatt håll sett till den just
missade passeringen.
Varje deltagare väljer själv sin ingångsnivå och svårighetsgraden höjs ett steg efter varje
klarad passering. Byte från B- till A-bana utan hastighetsförändring räknas som ett
svårighetssteg. Byte från A-bana till B-bana är inte tillåtet.
Det är i slalomdisciplinen tillåtet att använda en eller två vattenskidor av valfri typ:
slalomskida, trick-skidor, hoppskidor, combo-skidor eller t.o.m. en wakeboard. Flytväst är
obligatorisk.
Maxhastigheten i B-banan är 46km/h och i A-banan 55 km/h. För all åkning i B-banan
används linlängden 18,25 meter. Vid klarad maxhastighet i B-banan höjs svårighetsnivån
genom byte till A-banan (i samma hastighet och samma linlängd). Vid klarad maxhastighet i
A-banan kortas linan på sedvanligt vis.
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Varje klarad boj i A-banan ger 1 poäng, ½- och ¼-bojar räknas enligt normalt regelverk. Varje
klarad boj i B-banan ger 0,5 poäng, ½- och ¼-bojar avrundas uppåt till närmaste hel boj.
Exempelvis skulle 3,25 klarade bojar i B-banan generera 2,0 poäng då 3,25 bojar avrundas till
4 bojar som ger 0,5 p per styck.
Vilka mått har en B-bana?
Avståndet från båtbanans mittlinje ut till varje rundningsboj i B-banan ska vara 9,00 meter för
tävlingar i SVWF Inspiration Tour. Dock står det varje teknisk medarrangör fritt att använda
en officiell Funk-bana där avståndet från båtbanans mittlinje ut till varje rundningsboj är 6,40
meter. Vilken typ av bana som ska används ska specificeras i ansökan.

Hastigheter/klass

U10

U12

U14

Äldre

Lägsta hastighet

16

16

16

16

Maxfart B-bana

46

46

46

46

Maxfart A-bana

49

52

55

55

Poängtabell / klass / klarad svårighetsnivå

B-bana

A-bana

U10

U12

U14

Övriga

(0,5 p/boj)

(1p/boj)

16

16

16

16

3

6

19

19

19

19

6

12

22

22

22

22

9

18

25

25

25

25

12

24

28

28

28

28

15

30

31

31

31

31

18

36

34

34

34

34

21

42

37

37

37

37

24

48

40

40

40

40

27

54

43

43

43

43

30

60

46

46

46

46

33

66

49

49

49

49

72

16

52

52

52

78

14

16

55

55

84

13

14

16

16

90

12

13

14

14

96
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Hopp
Hopphöjden för samtliga deltagare ska vara maximalt 150 cm. Hopptävlingen kan dock
genomföras på en lägre hopphöjd förutsatt att det är praktiskt genomförbart att sänka
höjden på det specifika hoppet utan att åkytan under vattenytan blir för kort. Överdomaren i
samråd med deltagarna beslutar om vilken hopphöjd som ska användas.
Båtens färdväg i förhållande till hopprampen samt hastighet är valfri och bestäms av
hopparen och hans/hennes tränare/ledare. Även hoppning över halva hoppet (den s.k. 45graders principen) är tillåten. Med hoppning över halva hoppet menas att åkaren ”går på”
hoppet något till höger om centrumlinjen och ”kommer av” hoppet ca 1 – 2 meter upp och ut
över hoppets högra sidoplan. Vid arenor med platsbrist kan detta praktiseras åt andra hållet.
Varje stående hopp över hela hoppet ger resultatet 10 meter och varje stående hopp över
halva hoppet ger resultatet 3 meter. Varje fallhopp (oavsett över hela eller halva hoppet) ger
resultatet 1 meter. Varje deltagare har tre hopp till sitt förfogande och den sammanlagda
hopplängden av dessa tre hopp räknas för placering. Utifrån ovan framgår det att 1 stående
hopp över hela hoppet genererar fler meter än tre klarade ”halva” stående hopp.
Endast riktiga hoppskidor får användas och med fördel är dessa hellre kortare än längre.
Flytväst eller hoppdräkt samt hjälm är obligatorisk utrustning för alla deltagare.
B-klass

U10

U12

U14

Äldre klasser

Hopphöjd

150 cm eller så lågt som möjligt med god säkerhetsmarginal

Båtbana

Valfri vinkel till rampen, valfritt avstånd, 45-gradershopp tillåtet

Lägsta fart

-

-

-

-

Högsta fart

36

39

42

42

Trick
I trick har deltagaren 2 x 15 sekunder att utföra både trick enligt nedan specifik lista (SVWF
Inspiration Tour Poängtabell - Trick ) samt trick enligt det officiella (IWWF) regelverket.
NYTT FÖR 2019: Det är möjligt för domaren att, vid varje enskild tävling, förlänga tiden som
varje tävlande har till sitt förfogande i denna disciplin så länge detta klart och tydligt
förmedlas till samtliga deltagare i god tid innan start.
Det tilldelas bara poäng för samma trick en gång men deltagaren får naturligtvis utföra
ordinarie trick (exempelvis side-slides, 180- eller 360-graders vändningar) blandat med SVWF
Inspiration-trick upp till ett värde av maximalt 50 poäng. Naturligtvis finns ingen övre
begränsning på hur många poäng en deltagare uppnår genom att utföra trick enligt det
officiella (IWWF) regelverket.
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Alla trick får även utföras i valfri ordning dvs. omvänt trick måste inte följa direkt på
normaltricket. Således är det deltagaren själv som beslutar vilka trick, oavsett regelverk, som
han/hon önskar utföra. Båten stannar endast om åkaren faller på första passeringen eller om
åkaren önskar skifta åkning från två till en skida eller vice versa.
Trickåkning ska i så stor utsträckning som möjligt utföras på en eller två trick-skidor dock kan
deltagaren tillåtas att bruka en wakeboard utan fenor. Trickåkning på wakeboard räknas då
som att deltagaren utför trick på en trick-skida. Flytväst är obligatorisk.

SVWF Inspiration Tour Poängtabell - Trick
Trick # Beskrivning
#1 Hålla en hand på handtaget, 2 sek
#2 Lyfta en skida, 2 sek
#3 #1 och #2 samtidigt
(hålla med en hand samt lyfta en skida, 2 sek)
#4 Knäböj, rumpan nuddar vattnet
#5 ”Sick-sack” mellan vågtopparna, nå varje
vågtopp två gånger
#6 Som #5 men med en hand på handtaget
#7 Som #5 men med en skida lyft
#8 Korsa vågen inifrån och ut
#9 Korsa vågen utifrån och in
#10 Korsa båda vågorna utan att stanna
#11 Hopp med luft över vågen inifrån och ut
#12 Hopp med luft över vågen utifrån och in
#13 Hopp med luft över båda vågorna

2 skidor 1 skida Kan utföras omvänt (reverse)?
4
6 Ja, håll med andra handen
6
Ja, lyft andra skidan
8
Ja, byt både hand och skida
4
6

20
8

Nej
Nej

8
12
8
8
15

10

15
15
40

20
20
50

Ja, håll med andra handen
Ja, lyft andra skidan
Ja, korsa andra vågen
Ja, korsa andra vågen
Ja, korsa vågorna åt andra
hållet
Ja, hoppa över andra vågen
Ja, hoppa över andra vågen
Ja, hoppa över vågorna åt
andra hållet

10
10
20

Wakeboard
Inom disciplinen wakeboard kan SVWF Inspiration Tour-tävlingar arrangeras
antingen bakom båt eller bakom kabel och då antingen på en fullskalig kabelpark eller
på en park med ett s.k. 2.0 system. Vid åkning på en fullskalig anläggning motsvarar
ett tävlings-åk två varv och på ett 2.0-system motsvarar ett tävlings-åk 4 passeringar. I
nedan beskrivning av trick är det noterbart att trick utförda i normalpositionen
(regular) även kan utföras både heelside och toeside. Detta gäller således även för trick
som utförs i omvänd position (switch). Flytväst är obligatorisk vid all
wakeboardåkning och även hjälm då åkning över obstacles förekommer.
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SVWF Inspiration Tour – Poängtabell Wakeboard bakom båt & bakom kabel
Trick # Beskrivning
Poäng Kan utföras omvänt (reverse)?
#1 Hålla en hand på handtaget, 2 sek
5
Ja
#2 1 djupt knäböj där ”rumpan” nuddar vattnet
20 Ja
#3 180 från regular till switch
25 Ja
#4
#5
#6
#7
#8
#9

180 från switch till regular
360 utan stop
Åkning över en befintlig ”kicker” - stående
landning
Åkning över en befintlig ”kicker” – fall
Åkning över en hel befintlig ”slider” –
stående landning
Åkning över en hel befintlig ”slider” – fall

25
30
100

Ja
Ja
Ja

30
100

Ja
Ja

30

Ja

SVWF Inspiration Tour – Poängtabell Wakeboard bakom båt
Trick # Beskrivning
Poäng Kan utföras omvänt (reverse)?
#1 4 svängar mellan vågtopparna bakom
8 Ja (regular & switch)
båten
#2 Som nummer 5 men med 1 hand på
10 Ja (regular & switch)
handtaget
#3 Korsa vågen inifrån och ut
10 Ja (regular & switch)
#4
#5
#6
#7
#8

Korsa vågen utifrån och in
Korsa båda vågorna utan att stanna i
mitten
Hopp med luft över vågen inifrån och ut
Hopp med luft över vågen utifrån och in
Hopp med luft över båda vågorna

10
15

Ja (regular & switch)
Ja (regular & switch)

20
20
50

Ja (regular & switch)
Ja (regular & switch)
Ja (regular & switch)

Barfota
I disciplinen barfota har deltagaren två passeringar till sitt förfogande och längden på
varje passering bestäms av överdomaren och båtföraren beroende på arenans
utformning/längd. Vid fall, oavsett passering, bedömer överdomaren om deltagaren
ska tillåtas fortsätta sitt tävlings-åk eller ej. Detta bestäms individuellt, för varje åkare,
och där återstoden av tillgänglig åk-yta är den avgörande faktorn. Således har varje
åkare rätt till två fall under ett och samma tävlings-åk. All tävlingsåkning försiggår
bakom åkning på boom. Flytväst eller barfotadräkt är obligatorisk vid all
barfotaåkning.
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SVWF Inspiration Tour – Poängtabell Barfotaåkning med boom
Trick # Beskrivning
Poäng Kan utföras omvänt (reverse)?
#1 Åkandes på låren/magen hållandes i
10 Nej
boomen
#2 Från position 1 rotera till åkning på
20 Ja
”rumpan”
#3 Från position 2 ställa sig upp och åka på
30 Nej
fötterna
#4 Från position 3 Hålla en hand på handtaget 30 Ja
i 2 sek.
#5 Från position 3 - 1 djupt knäböj där
30 Nej
”rumpan” nuddar vattnet
#6 Från åkning på boomen ”swinga” ut till
50 Nej
åkning m kort lina
#7 Från position 6 hålla en hand på handtaget
30 Ja
i 2 sek
#8 Från position 6 –”tumble-turn” f-b
50 Ja
#9 Från position 8 – ”tumble-turn” b-f (till
80 Ja
stående åkning)
#10 Från position 6 – ”tumble-turn” 360 (till
100 Ja
stående åkning)
#11 Från position 6 – åka på en fot i 2 sek
200 Ja

Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundet
Lagastigsgatan 6
287 33 Strömsnäsbruk

Tel 0709-72 78 29
Org.nr 802004-7208
Bankgiro 120-3330

Email: kansliet@svwf.se
webb: www.vattenskidor.org

