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Aktivitetsregel Domare
Den tekniska funktionären ansvarar själv för att kravet på tävlingsaktiviteter samt
deltagande i utbildningar, som behövs för den egna licensen, uppfylls.
Om aktivitetskravet inte uppfylls pga. att domaren:
 inte deltagit i domarkurs/seminarium minst en gång under de senaste 48
månaderna, sänks licensnivån ett steg.
 inte varit aktiv på tillräckligt hög nivå, sänks licensnivån ett steg till dess att ny
domarkurs i stegutbildningen genomförts.
 inte varit aktiv alls under de senaste 24 månaderna sänks licensnivån ett steg till
dess att ny domarkurs i stegutbildningen genomförts.
Klubbdomare, Regional och Nationell tävlingsdomare, Nationell mästerskapsdomare
samt Nationell mästerskapsskiljedomare
 Minst en domaraktivitet under de senaste 24 månader på lägst den nivån som
licensen speglar.
Klubbdomare måste döma minst en Klubbtävling.
Regional tävlingsdomare samt Regional tävlingsskiljedomare måste döma minst en
Klubbtävling.
Nationell tävlingsdomare och Nationell mästerskapsdomare måste döma minst en
Förbundstävling (Elitserietävling, SKF-trofén, RM/USM/JSM/SM, Elittävling i synkro)
Nationell mästerskapsskiljedomare måste vara skiljedomare på lägst en
Förbundstävling.


Deltagande i domarkurs/seminarium minst en gång under de senaste 48
månaderna.
Att delta under SM-veckan, som domare eller provdomare, likställs med
domarkurs/seminarium.
Att fungera som föreläsare på stegkurs för domare likställs med
domarkurs/seminarium.

Internationell tävlingsdomare eller högre
 Enligt ISU:s aktuella regler
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Aktivitetsregel Teknisk kontrollant
Den tekniska funktionären ansvarar själv för att kravet på tävlingsaktiviteter samt
deltagande i utbildningar, som behövs för den egna licensen, uppfylls.
Nationell tävlings-TC
 Minst två aktiviteter som Nationell tävlings-TC under de senaste 24 månaderna.
Om aktivitetskravet inte uppfylls blir licensen inaktiv, dvs. den tekniska funktionären
stryks ur förteckningen, till dess att ett uppdateringsseminarium/återcertifiering
genomförts.
 Deltagande i uppdateringsseminarium/återcertifiering under de senaste 36
månaderna med godkänt resultat, om inte detta uppfylls stryks licens.
Nationell mästerskaps-TC
 Minst två aktiviteter som TC under de senaste 24 månaderna.
Minst en av tävlingarna ska vara lägst en A-tävling och en tävling kan vara en
Klubbtävling, om inte detta uppfylls sänks licensen till Nationell tävlings-TC.
 Deltagande i uppdateringsseminarium/återcertifiering under de senaste 36
månaderna med godkänt resultat, om inte detta uppfylls sänks licensen till NT-TC.
Att fungera som föreläsare på TS/TC-utbildning eller domarkurs steg 3B likställs
med uppdateringsseminarium/återcertifiering.
Internationell tävlings-TC eller högre
 Enligt ISU:s aktuella regler
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Aktivitetsregel Teknisk specialist
Den tekniska funktionären ansvarar själv för att kravet på tävlingsaktiviteter samt
deltagande i utbildningar, som behövs för den egna licensen, uppfylls.
Nationell tävlings-TS
 Minst två aktiviteter som TS under de senaste 24 månaderna.
Om aktivitetskravet inte uppfylls blir licensen inaktiv, dvs. den tekniska funktionären
stryks ur förteckningen, till dess att ett uppdateringsseminarium/återcertifiering
genomförts.
 Deltagande i uppdateringsseminarium/återcertifiering under de senaste 36
månaderna med godkänt resultat, om inte detta uppfylls stryks licens till dess att
godkänd examen erlagts.
Nationell mästerskaps-TS
 Minst två aktiviteter som TS under de senaste 24 månaderna.
Minst en av tävlingarna ska vara lägst en A-tävling och en tävling kan vara en
Klubbtävling, om inte detta uppfylls sänks licensen till Nationell tävlings-TS.
 Deltagande i uppdateringsseminarium/återcertifiering under de senaste 36
månaderna med godkänt resultat, om inte detta uppfylls sänks licensen till NT-TS.
Att fungera som föreläsare på TS/TC-utbildning eller domarkurs steg 3B likställs
med uppdateringsseminarium/återcertifiering.
Internationell tävlings-TS eller högre
 Enligt ISU:s aktuella regler

Tekniska kommittén 2016-2017

09

Aktivitetsregel Data/-videooperatör
Den tekniska funktionären ansvarar själv för att kravet på tävlingsaktiviteter samt
deltagande i utbildningar, som behövs för den egna licensen, uppfylls.
Nationell mästerskaps-DVO
 Minst en aktivitet som Data- eller videooperatör under de senaste 24 månaderna.
Om aktivitetskravet inte uppfylls blir licensen inaktiv, dvs. den tekniska funktionären
stryks ur förteckningen, till dess att ett uppdateringsseminarium/återcertifiering
genomförts.
Internationell tävlings-DVO eller högre
 Enligt ISU:s aktuella regler
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