Uppstart tävlingssäsongen 2020/2021
Coronaviruset påverkar svensk konståkning på många sätt. Svenska konståkningsförbundet följer regeringens
beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Våren 2020 beslutade Svenska Konståkningsförbundets
styrelse att svensk konståknings aktiviteter inte ska bidra till ökad smittspridning.
Eftersom det är oklart hur situationen och Folkhälsoymyndighetens restriktioner utvecklas och med farhågor om
en andra smittvåg under hösten har förbundsstyrelsen beslutat om en del förändringar i tävlingsplaneringen för
hösten 2020. Styrelsen ser det som det som viktigt att upprätthålla tävlingsverksamheten så långt som det är
möjligt i rådande läge samt att senior och junior är prioriterade vad gäller rikstäckande tävlingsverksamhet. Vi ser
det som viktigt att minimera risken med inställda tävlingar och uteblivna tävlingstillfällen samt att redan nu kunna
presentera en mer förutsägbar tävlingssäsong. Genom att erbjuda tävlingstillfällen för ungdomarna utifrån en
geografisk närhetsprincip är avsikten att minska resandet och korta ner de aktuella resvägarna.
Vid möte den 8 juli 2020 fattade därför styrelsen för Svenska Konståkningsförbundet följande beslut:
Singel: Senior och Junior
➢ Svenska Konståkningsförbundets tävlingssäsong startas upp from vecka 38 med Elitseriepremiären i
Luleå.
➢ För att minska resandet erbjuds A-åkarna inom Norrbotten samt delar av Mellersta Norrland möjlighet
till ett A-tävlingstillfälle i samband med i Elitseriepremiären i Luleå
Singel: Ungdomar
➢ Deltävlingarna i morgondagarserien för Ungdom 15, Ungdom 13 och Ungdom pojkar ställs in hösten
2020.
▪

Dessa åkare erbjuds istället sina 3 (tre) tävlingstillfällen via A-tävlingsfördelningen tillsammans
med övriga A-tävlingsåkare

▪

Ungdoms-SM och RM kommer inte att genomföras i Linköping december 2020. Mer
information om när och på vilket sätt tävlingarna kommer att genomföra kommer att presenteras
senare, preliminärt i samband med förbundsforum 15 augusti

▪

Uttagna åkare i morgondagarserien behåller sina platser inför vårens tävlingar 2021

➢ För att minska resandet erbjuds A-åkarna inom Norrbotten samt delar av Mellersta Norrland möjlighet
till ett A-tävlingstillfälle i samband med Elitseriepremiären i Luleå
Tillfälliga regeländringar
Styrelsen har vidare beslutat om två tillfälliga regeländringar som konsekvens av rådande pandemi
➢ Kvalificering till singel SM och JSM
▪ Punkt 2 i Tävlings- och uppvisningsregler 2020/2021 till SM och JSM ändras till:
Kvalificeringen baseras på det bästa resultatet fram till och med 8 november
Detta innebär att kvalificering till SM och JSM kommer att baseras på ett (1) istället för två (2)
tävlingsresultat.
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➢ Samtliga tävlingskategorier och klasser
▪

Fram till 31 december införs en tillfällig regel om 90 % återbetalning av anmälningsavgift vid återbud
på grund av förkylningssymptom efter anmälningstidens utgång och fram till tävlingsdag för klassen.
Resterande 10 % behåller tävlingsarrangören som administrativ avgift. Detta gäller samtliga
tävlingskategorier och klasser.

Övrigt
➢ Planeringen för ES, A-, klubb- och stjärntävlingar ligger fast och den tidigare kommunicerade
8-veckorsregeln gäller fortfarande
➢ Även för synkroniserad konståkning ligger 8-veckorsregeln fast vilket innebär att senast vecka 40 ska
beslut fattas gällande genomförande av synkrokval 1
➢ Beslutet om att inte tillåta publik fortsätter att gälla tillsvidare. Eftersom trängsel ska undvikas i hallen
kommer extra ackrediteringar inte att utfärdas.
Vad händer nu?
➢ För att kunna bereda plats för ungdomarna i A-tävlingsfördelningen behöver den redan kommunicerade
A-tävlingsfördelningen delvis göras om. En uppdaterad A-tävlingsfördelningen bifogas detta
informationsbrev.
➢ Förändring i tävlingsplanering hösten 2020 enligt följande:
* Deltävling 2 ES (ungdomar), vecka 36 i Luleå: Tävlingen utgår
* Deltävling 4 ES, vecka 41 i Borås: Förändras till en A-tävling och ingår i A-tävlingsfördelningen
* Deltävling 6 ES, vecka 45 i Norrköping: Förändras till en A-tävling och ingår i A-tävlingsfördelningen
➢ Varje Specialidrottsförbund har ett stort ansvar för sin tävlingsverksamhet. Riksidrottsförbundet och
Folkhälsomyndigheten har gett samtliga SF i uppdrag att utarbeta ett protokoll med säkerhetsåtgärder
och detaljerade föreskrifter för genomförande av tävlingar (om matcher) utifrån gällande förbud och
rekommendationer. Om åtgärderna följs bedöms att riskerna kan minimeras och därmed att de stora
fördelarna med att tillåta olika idrottsevenemang överväger. Tävlingsprotokollet för Svenska
Konståkningsförbundets är under framtagande.
Den reviderade tävlingsplaneringen gäller fram till 2020-12-31 under förutsättning att någon förändring av nu
rådande restriktioner inte görs av Folkhälsomyndigheten.
Läs mer om coronaviruset och idrotten här: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen
Kontaktadress för frågor: mailto:info@skatesweden.se
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