Assistent till skiljedomare vid is
Vid samtliga synkrotävlingar finns det en funktion som assistent till skiljedomare vid is.
Denna person ska vara en synkrokunnig person (helst aktiv/inaktiv domare, TS/TC, alternativt
gammal åkare som har god kännedom om regler). På kvaltävling och SM tillsätter Svenska
konståkningsförbundet denna funktion, övriga tävlingar är det tävlingsorganisationen som tillsätter
assistent till skiljedomare vid is.
Syftet för denna position är att skiljedomaren ska ha en assistent vid isen som skall övervaka
säkerheten på isen under åket. Det är skiljedomarens uppgift att se till att den tillsatta assistenten får
veta sina uppgifter och hur den ska agera om något skulle inträffa. Skiljedomaren bör ha ett kort
möte med assistenten strax innan tävling för genomgång av assistentens uppgifter.

Placering
Optimalt är om personen kan stå intill speakerbåset vid påsläppet av åkare. Om det inte är praktiskt
möjligt är det vid åkarentrén/påsläppet som denna person skall vara placerad.

Uppgifter
•
•
•
•
•
•

•

Ha översyn över isen innan första laget går på, så att det inte finns några föremål eller
annat som kan äventyra åkarnas säkerhet under tävlings åket.
Kontrollera snabbt laget som väntar att gå på att inga skridskosnören är oknutna,
håruppsättningar som är på väg att lossna osv.
Släppa på kommande lag så snart som isen har kontrollerats efter föregående lag
Se till att antalet tillåtna reserver står bredvid. (se SKFs regler).
Kontrollera isens kvalité och rapportera ev problem till skiljedomaren. Samt vid ev sjukdom,
skada eller ”fel” på utrustningen vara en länk till skiljedomaren.
Under tävlingsåket ha en tränare, alternativt en person som kan programmet bredvid
sig. Även en åkarreserv utan skridskoskydd skall stå redo att plocka upp saker om så
blir aktuellt (har man inte en reserv, skall en av de skridskoförsedda funktionärerna
vara behjälplig).
Hela tiden ha fokus på isen under tävlings åket, skulle något trilla av, i samråd med
tränaren skicka ut en reserv för att plocka upp det som trillat av.
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Sjukvården
Kontrollera att det finns sjukvårdspersonal i anslutning till där assistenten till skiljedomaren vid is är
placerad.

Utrustning
Kommunikation med skiljedomaren skall finnas i form av walkie-talkie eller kommunikationsutrustning från teknisk support.

Övrigt
Viktigt är att assistenten till skiljedomaren vid is inte skall ha en roll av polis. Det skall finnas övriga
funktionärer som ser till att lagen kommer på plats. Detta är inte assistentens jobb.

”Paljettbarn”
Arrangören skall se till att det finns ett antal barn som kan vid behov plocka upp saker från isen
emellan lagens tävlings åk.

Omstart
Om något händer så att skiljedomaren har blåst av musiken, alternativ fel på musiken, måste
assistenten kommunicera med skiljedomaren om vad som skall ske. Skall man starta från början?
Skall man starta från exempelvis element 4. Ingen start får ske förrän detta är kommunicerat till
panelen av domare, dvs skiljedomaren har ansvaret om dessa beslut.
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