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Regeländringar inför säsongen 2021-2022

Undantag åldersregler
Singel/par/isdans
Pga av den till stora delar förlorade säsongen 2020-2021 ges åkare som egentligen ska
kliva upp en tävlingsklass från 1 juli möjlighet att stanna kvar i nuvarande tävlingsklass ytterligare en säsong på nationella tävlingar. Det är frivilligt att utnyttja denna möjlighet.
På internationella tävlingar gäller ISU:s regler. Åkare i landslag ges inte möjlighet att stanna
kvar i nuvarande tävlingsklass.
Synkro
Till säsongen 2020-2021 öppnade ISU för möjligheten att åkare som den 1 juli 2020 blev
överåriga för sitt lag ändå kunde stanna kvar i laget i syfte att kunna använda samma program som säsongen 2019-2020.
Då säsongen 2020-2021till stora delar blivit förstörd öppnar Svenska Konståkningsförbundet för möjlighet att stanna ytterligare ett år i samma lag. Det kan alltså innebära att åkare
kan vara upp till två (2) år äldre. Detta gäller endast nationella tävlingar.
På internationella tävlingar gäller ISU:s regler.

Tekniska regler säsongen 2021-2022,
Obligatoriska element kortprogram
Paråkning juniorer och singel, juniorer A damer och herrar
Singel: Solohoppet, hopp-piruetten och enpositionspiruetten roterar från säsong till säsong
Par: Lyft, solohopp, kasthopp, dödsspiral och piruett roterar från säsong till säsong.
Läs om vilka element som gäller i ISU Communication 2382
Inga övriga förändringar planeras i tekniska regler
Synkro: Mer detaljer kommer

Tester
På grund av de begränsade möjligheterna att genomföra tester under pandemins restriktioner förlängs tiden för att genomföra resttest med ett (1) år.

Tävlingssäsongen 2021-2022
Säsongen 2021-2022 senareläggs tävlingar i syfte att åkare ska få möjlighet att förbereda
sig efter en säsong som påverkats av Covd 19.
A-tävlingar
Anmälan till A-tävlingar senareläggs från juni till oktober. A-tävlingarna kör i gång i november i stället för september.
Elitserien/Morgandagarserien
Kvalificering till Elitserien/morgondagarserien sker genom regionala kvaltävlingar som genomförs oktober till november. Elitserien/morgondagarserien kör i gång i december. Elitseriefinalen genomförs inte 2021-2022.
SM/JSM/USM/RM i singel/par/isdans
SM/JSM/USM/RM genomförs i april 2022 i stället för i december 2021.
Uppstart tävlingar A-åkare
Under vecka 36-38 erbjuds SDF och föreningar att genomföra klubbtävlingar som enbart är
riktade mot A-åkare på senior-, junior- och ungdomsnivå.
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