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KRITERIER FÖR ELITSERIE- OCH MORGONDAGARTABELLEN,
SM-KVAL OCH KVAL TILL ELITSERIEFINAL 2020-2021
Åkarna rangordnas i en tabell som löper säsongsvis. Vid varje ny säsong nollställs tabellerna:
1)

Elitserietabell för juniorer och seniorer

2)

Morgondagartabell för ungdom 13 och ungdom 15

Därutöver tillkommer en tabell för SM-kval.

Principer för tabeller, rangordningen och SM-kval
1.

Följande tävlingar ingår i elitserietabellen/morgondagartabellen

1.1.

Deltävlingar i elitserien/Morgondagare1

1.2.

Final i elitserien

2.

Följande tävlingar kan bytas ut mot deltävlingar i elitserien/Morgondagare

2.1.

Alla åkare kan byta ut deltävling i Elitserien/Morgondagare mot följande tävlingar:r Grand Prix,
och Nordiska.

2.2

Alla åkare kan byta ut deltävling i Elitserien mot Internationella Mästerskap (JVM, EM, VM) och
OS.

2.3.

Landslag och utvecklingslandslag, uttagen av Svenska Konståkningsförbundet, kan utöver
ovanstående byta ut max två (2) deltävlingar under säsongen mot Internationella tävlingar.

2.4.

Åkare som är upptagna på Svenska Konståkningsförbundets internationella lista kan byta ut
max två (2) deltävlingar i elitserien/Morgondagare under säsongen mot internationell ISUtävling (ej inter club).

3.

Poäng utdelas enligt följande

3.1. Uppnådd rankingpoäng är lika med Total Score på tävling enligt 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 och 2.4
3.2.

Om Total Score inte finns från deltagande på tävling enligt 2.2 multipliceras uppnådd poäng på
genomförd tävlingsdel med 3.

4.

För elitserie-/morgondagartabellen räknas följande tävlingar innevarande säsong

4.1.

De tre högsta poängen Total Score under säsongen i 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 eller 2.4

4.2.

Final i Elitserien

1

Deltagarna i Morgondagarserien har hösten 2020 sina tävlingstillfällen förlagda på A-tävlingar.

Kvalificering till SM/JSM
1.

Kvalificering till de antal platser i respektive kategori som definieras i Tävlings- och
Uppvisningsregler 2020-2021.

2.

Kvalificeringen baseras på det bästa resultatet fram till och med 8 november.

3.

Åkare som ingår i Svenska Konståkningsförbundets landslag (juniorer och seniorer) har wild
card till SM.

4.

Svenska Konståkningsförbundet förfogar över ytterligare två (2) wild cards som kan delas ut till
åkare oavsett kategori.

Kvalificering till USM/RM
1.

Kvalificering till de antal platser i respektive kategori som definieras i Tävlings- och
Uppvisningsregler 2020-2021.

2.

Kvalificeringen baseras på det bästa resultatet fram till och med 14 mars 2021

3.

USM/RM äger rum i samband med Elitseriefinalen våren 2021.

Kvalificering till Final i Elitserien 2020-2021
1.

Kvalificering till finalen görs utifrån den totala rangordningen enligt 4.1 den 14 mars 2020.
Startordning fastställs enligt rangordning 1 april 2021.

2.

Final i Morgondagarserien ställs in till förmån för genomförande av USM/RM.

Tie-breaking
Om flera åkare har samma poängsumma används följande kriterier för att skilja dem åt i rankingen:
1.

Åkaren med den högsta tävlingspoängen (Total Score) i en deltävling placeras före

Om det fortfarande är lika:
2.

Åkaren med den näst högsta tävlingspoängen (Total Score) placeras före

Om det fortfarande är lika:

3.

Åkaren med den tredje högsta tävlingspoängen (Total Score)

Om det fortfarande är lika är alla åkare med delad placering kvalificerade till SM respektive Finalen.

