Arrangera kvaltävling till
elitserien/morgondagarserien 2021-2022

1 Inledning
Denna anvisning ska ses som en guide som beskriver hur en Kvalificeringstävling ska anordnas. Det fullständiga
regelverket hittar ni på Svenska konståkningsförbundets hemsida
http://www.svenskkonstakning.se/tavling/singelparisdans/tavlingsregler/ samt i länkarna i detta dokument. Det
är viktigt att ni som arrangör tar del av allrelevant information.
 STARTA ARRANGÖRSARBETET I MYCKET GOD TID!

2 Komplement till arrangörsanvisningar 2021-2022
Kvalificeringstävlingarna genomförs i stora drag enligt anvisningar för A-tävlingar, men det finns några avsteg i
förberedande ansvar som snarare påminner om elitserietävlingar, där SKF tar ansvar för t.ex. uttagning av
tekniska funktionärer, deltagarlista och tidsschema. Därtill finns skillnader i anmälningsavgift, som motsvarar
avgift för deltävling elitserien/morgondagarserien.

3 Ansvarsfördelning
Ämne
Tävlingsutrustning
Teknisk support
ISUCalcFS-operatör
Uttagning av tekniska funktionärer
Sanktionera tävlingen
Godkänna tävlingsinbjudan
Deltagarlista
Tidsschema
Wizard och J:son-fil
Databas i ISUCalcFS
Kostnader TF
Anmälningsavgifter

Ansvar
Distriktet
Distriktet/arrangörsförening
Distriktet/arrangörsförening
SKF
SKF
SKF
SKF
SKF
SKF
Arrangörsförening
Arrangörsförening med utbetalning via distriktet
Arrangörsförening

Kontaktperson för kvaltävlingar inför ES-/morgondagarserien är tävlingsansvarig på Svenska
Konståkningsförbundet.

4 Förutsättningar
Kvalificeringstävling till Elitserie- och Morgondagartävling kan arrangeras:
•
•
•

Endast om föreningens Svenska Konståkningsförbundet (SKF) har sanktionerat tävlingen.
För åkare som ansökt till elitserien/morgondagarserien 2021/2022 i Senior dam/herr, Junior dam/herr,
Ungdom 15 flickor, Ungdom 13 flickor och Ungdom pojkar.
Av förening som genomgått Svenska Konståkningsförbundets arrangörsutbildning i Tävlingsledning eller
Evenemangsutveckling år 2018 eller senare.

5 Anmälningsavgift
Enligt elitserie 1075

6 Ersättning tekniska funktionärer
Enligt A-tävling

7 Klubbtävling i anslutning
Arrangörer som sannolikt inte fyller en kvaltävling kan bjuda in till klubbtävling i samma evenemang.
Klubbtävlingen genomförs i mån av plats. I klubbtävlingen bör samma A-klasser ingå som i kvaltävlingen för de
A-åkare som väljer att inte delta i kvalificeringstävlingen. En klubbtävling som kopplas på kvaltävling är utanför
distriktets kvot av klubbtävlingar.

8 Registrering i evenemang
Om klubbtävling planeras ska ett evenemang skapas i IndTA där benämningen KVAL ES-/morgondagartävling
ingår. I evenemanget läggs två tävlingar: Kvaltävlingen och klubbtävlingen.

9 Anvisningar genomförande
För genomförande ska anvisningar enligt A-tävling följas:
https://www.svenskkonstakning.se/tavling/arrangorsreglemente/

LYCKA TILL MED ARRANGEMANGET!

