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I. GENERELLA REGLER
1. ALLMÄNT
§ 100
Definitioner
I dessa bestämmelser, som beslutats av förbundsstyrelsen den 15 september 2019 med giltighet fr.o.m
samma dag, avses med:
Förbundet
SDF
Medlemsförening
RF
DF
ISU

Svenska Konståkningsförbundet (Förbundet)
Specialidrottsdistriktsförbund
Idrottsförening som är medlem av Förbundet
Sveriges Riksidrottsförbund
Distriktsidrottsförbund (RF)
International Skating Union

Tävling

Aktivitet med deltagare från fler än en förening, där någon form av bedömning
sker, antingen i syfte att rangordna eller placera deltagarna inbördes, eller att ge
åkare en individuell utvärdering.
§ 101
Grenar

Konståkning indelas i följande grenar:





Singelåkning
Paråkning
Isdans
Synkroniserad konståkning (Synkro)
§ 102
Regler

Vid alla tävlingar i konståkning som arrangeras i Sverige ska tillämpliga delar av ISU:s regler samt
Förbundets Tävlings- och uppvisningsregler, vilka omfattar Generella regler, Allmänna tävlingsregler och
Tekniska regler, följas.
Tävlings- och uppvisningsreglerna beslutas av förbundsstyrelsen och meddelas av Förbundet inför varje
tävlingssäsong.
Förbundsstyrelsen har rätt att besluta i en uppkommen fråga, som inte är föreskriven i dessa regler, och
som av tävlingsmässiga skäl inte kan anstå.
Det är medlemsförenings, tävlingsdeltagares, tränares, ledares, tekniska funktionärers och övriga
tävlingsfunktionärers skyldighet att hålla sig informerade om vid varje tidpunkt gällande tävlings- och
uppvisningsregler.
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§ 103
Prövningsrätt
Enligt 5 kap. 3 § Förbundets stadgar utövar Förbundet prövningsrätt i ärenden enligt 14 kap. och 15 kap.
RF:s stadgar.
Med stöd av 14 kap 8 § första stycket RF:s stadgar förbehålls Förbundet bestraffningsrätten i samtliga
ärenden om förseelse begången vid eller som har samband med tävlingar och uppvisningar i Sverige och
utomlands. Dessa bestraffningsärenden handläggs och beslutas av Förbundets Etik- och disciplinnämnd.
Etik- och disciplinnämnden handlägger och beslutar även i alla ärenden avseende allvarliga kränkningar
enligt 14 kap. 2 § 8 samt förseelser enligt RF:s reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av
idrottslig verksamhet.
§ 104
Amatörskap
Följande regler gäller för samtliga åkare som innehar åkarlicens och tillhör en medlemsförening.
1. Åkare får inte ha sin huvudsakliga utkomst genom uppvisningar, kurser och dylikt.
2. Vid tillfälliga uppdrag som en åkare utför inom konståkning, t.ex. att vara kursledare eller liknande kan
ersättning ske för de direkta utgifter som uppdraget inneburit, t.ex. reseersättning, materialanskaffning
etc. samt ett arvode.
3. Vid tillfälliga uppdrag som en åkare utfört, t.ex. reklamfilm ska vederbörande ha ett godkännande av
Förbundet om arvodet överstiger 5 000 kr.
I övrigt beträffande bibehållande av amatörstatus hänvisas till Rule 102 och 103, ISU Constitution and
General Regulations.
§ 105
Reklammärken
Internationella mästerskap och andra internationella tävlingar
Åkare, lagledare, tränare och servicepersonal får på sin person eller sina kläder ha sitt eget namn och namn
och/eller logotyp för sitt förbund (ISU Member) och/eller den officiella ISU-förkortningen för sitt land med
max 15 cm höga bokstäver. Dessutom är det tillåtet att på sin person eller klädsel ha upp till fyra (4)
reklammärken, varumärken, logotyper eller andra särskiljande markeringar (advertising markings,
trademarks, logos or other distinguishing markings), förutsatt att de är värdiga, att storleken är max 60 cm2
vardera samt att de saknar koppling till alkohol eller tobak. Därutöver är ett reklammärke om max 30 cm2
från klädtillverkaren är tillåtet. Nämnda märken får endast bäras vid sidan av isen, inklusive ”Kiss and Cry”hörnan och TV-intervjuområdet, på isen under den officiella uppvärmningen före tävlingsåket samt under
träningspass.
På skridskokängor och skenor tillåts inga reklammärken, förutom tillverkarens namn - på kängorna max 10
cm2 på klacken; på skenorna en (1) gravering med storlek max 20 cm2 på vardera skenan och på vartdera
skridskoskyddet.
Under tävlingsåket, vid uppvisningen efter tävlingen eller vid medaljceremonin får inga andra märken finnas
på kläderna och utrustningen än, de ovan beskrivna märkena på kängor och skenor. Åkarens tävlingskläder
får dock bära åkarens och hens förbunds namn och/eller logotyp och/eller landets officiella ISU-förkortning
och/eller landets officiella namn.
På andra ställen utanför isen får ytterligare reklam bäras utan begränsning i antal och storlek, förutsatt att
de godkänts av Förbundet.
Se även ISU Constitution & General Regulations, Rule 102, 6 a
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Nationella mästerskap och andra nationella tävlingar
Det är tillåtet med reklammärken av valfri storlek och valfritt antal på träningskläder. Enligt Förbundets
värdegrund och policys får reklam inte relatera till alkohol, droger, tobak, sex, våld, politiska budskap eller
annat som är olämpligt. Kläder med reklam får bäras i hela arenan – alltså även på isen – under träningar
och uppvärmning.
Under tävlingsåket, vid uppvisningen efter tävlingen eller vid medaljceremonin får inga märken finnas på
kläderna, endast de ovan beskrivna märkena på kängor och skenor. Åkarens tävlingskläder får dock bära
åkarens namn.
§ 106
Deltagande i tävling och uppvisning
Rätt att delta i tävling har åkare tillhörande medlemsförening i Förbundet. Åkare som representerar en
medlemsförening som inte betalat årsavgiften och/eller inte lämnat in årsrapporten till Förbundet har inte rätt
att delta i tävlingar och uppvisningar.
Generellt gäller följande
 Åkare som tillhör medlemsförening får inte utan Förbundets godkännande delta i tävling anordnad
av förening som inte är medlemsförening.
 Åkare får inte delta i tävling eller uppvisning utan tillstånd från den medlemsförening som åkaren
representerar.
 Åkare som tillhör medlemsförening får inte delta i tävling eller uppvisning utomlands utan
Förbundets tillstånd.
Internationella tävlingar, Singel, Par och Isdans
Förbundets Internationella kommitté ansvarar för uttagningar av deltagare till internationella mästerskap,
Grand Prix, Junior Grand Prix, internationella senior- och juniortävlingar samt andra inför varje
tävlingssäsong redovisade tävlingar.
Oavsett tävlingskategori gäller följande:
 Deltagande i internationella tävlingar på egen bekostnad ska godkännas av Förbundet och anmälan
ska göras av Förbundet.
 Vid deltagande i tävlingar för Adults samt i internationella klubbtävlingar (s.k. interclub) ska
förbundet informeras. Anmälan ska göras av medlemsföreningen direkt till arrangören.
Rätt att delta i internationella tävlingar har åkare som är svensk medborgare eller utländsk medborgare som
uppfyller följande
 är stadigvarande bosatt i Sverige sedan minst ett år samt fått tillstånd från förbundet i det land de
är medborgare i, eller
 är stadigvarande bosatt i Sverige sedan minst ett år samt ha ansökt om svenskt medborgarskap
 har inte tävlat för ett annat land under 12 månader före den 1 juli innan den första tävlingen för
Sverige
För paråkning och isdans gäller att den ena partnern ska vara svensk medborgare medan den andra kan
vara utländsk medborgare utan att uppfylla kraven ovan, om åkaren inte har representerat ett annat land
tidigare.
Internationella tävlingar, Synkro
Förbundets Internationella kommitté ansvarar för uttagningar av deltagare till internationella mästerskap,
internationella tävlingar för seniorer, juniorer och ungdomar samt andra inför varje tävlingssäsong
redovisade tävlingar.
Vid deltagande i tävlingar för Adults/Masters ska Förbundet informeras. Anmälan ska göras av
medlemsföreningen direkt till arrangören.
För att ha möjlighet att kvalificera ett lag för internationell tävling måste laget delta i kvaltävling med den
sammansättning som de internationella reglerna kräver, d v s utan över- eller underåriga åkare.
Rätt att delta i internationella tävlingar i Synkro har svenska medborgare. Dock kan upp till 25 % av åkarna
vara utländska medborgare om de har tillstånd från förbundet i det land de är medborgare och endast
representerar ett land under perioden fr.o.m den1 juli t.o.m den 30 juni. Lagledaren är skyldig att inför
internationella tävlingar erhålla ett sådant tillstånd.
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Nationella mästerskapstävlingar
Rätt att delta i nationella mästerskapstävlingar har åkare som uppfyller följande krav:


är svensk medborgare eller utländsk medborgare som är stadigvarande bosatt i Sverige sedan
minst ett år och inte tävlar i annat lands nationella mästerskap eller i internationell tävling för annat
land under samma tävlingssäsong.



tillhör förening ansluten till Förbundet som fullgjort sina skyldigheter gentemot Förbundet enligt 8
kap, 5 § Förbundets stadgar.



innehar giltig åkarlicens och uppfyller de ålderskrav som gäller för respektive tävling

För SM i Synkro gäller dock att maximalt 25 % av laget får bestå av åkare med utländskt medborgarskap.
Åkare/lag som representerar annat nordiskt förbund har rätt att, i mån av tid delta utom tävlan i nationella
mästerskapstävlingar.
Övriga nationella tävlingar och uppvisningar
I övriga nationella tävlingar samt i av Förbundet, SDF eller medlemsförening anordnade nationella
uppvisningar får endast åkare tillhörande medlemsförening delta.
§ 107
Föreningsrepresentation
A. Åkare
1. Huvudregel
Åkare som under en hel tävlingssäsong (sammanhängande 12 månader, fr.o.m den 1 juli t.o.m den 30
juni) vid minst ett (1) tillfälle tävlat för en medlemsförening, härefter i denna regel benämnt förening, i en
gren är bunden till den föreningen under kommande tävlingssäsong i samma gren. Den som under en
hel tävlingssäsong inte deltagit i tävling och därmed inte representerat en förening i en gren, får fritt
välja förening att fortsättningsvis representera i samma gren.
a.

Paråkning och isdans
i.

b.

Par i paråkning och isdans får under en och samma tävlingssäsong endast representera en
(1) förening, även om åkarna är medlemmar i olika föreningar.

Synkroniserad konståkning
i.

Åkare får under en och samma tävlingssäsong endast representera en (1) förening i
samma åldersklass.

ii.

Lag kan representera endast en (1) förening under en och samma tävlingssäsong.
Ansökan om att representera upp till tre (3) föreningar kan dock göras till Förbundet om
föreningarna samarbetar i syfte att sätta ihop ett gemensamt lag för att kunna delta i
tävlingar, som föreningarna var för sig inte skulle kunna delta i. Ansökan ska göras senast
den 1 september och ska innehålla ett samarbetsavtal mellan berörda föreningar samt en
laglista där det för varje åkare framgår vilken förening hen tillhör. Förbundet fattar beslut
efter utlåtande från berörda SDF. Föreningsnamnen för laget ska anges i samma ordning
under hela tävlingssäsongen.

2. Föreningsbyte (övergång)
a) Åkare som, oavsett ålder, endast tävlat i Stjärntävling, får byta förening enligt följande:
(i) Föreningsbyte kan göras under hela året.
(ii) Anmälan om föreningsbyte ska göras till det SDF som den nya föreningen tillhör.
Blanketten ”Föreningsbyte – Typ D” ska användas.
(iii) Blanketten ska vara komplett ifylld, signerad av åkaren personligen, av vårdnadshavare för
åkare som inte är myndig samt av behöriga firmatecknare för den nya föreningen.
(iv) Åkaren får representera den nya föreningen fjorton (14) dagar efter att anmälan inkommit
till SDF.
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b) Åkare som har deltagit i Förbundstävling, A-tävling eller Klubbtävling som fyller 12 år före
den 1 juli får byta förening enligt följande:
(i) Ordinarie föreningsbyte ska göras under perioden fr.o.m. den 1 maj t.o.m den 31 augusti.
Åkaren får representera den nya föreningen fr.o.m den 1 september (Föreningsbyte – Typ
A), förutsatt att fastställd registreringsavgift är inbetald.
(ii) Under perioden fr.o.m den 1 september t.o.m den 30 november kan anmälan om
föreningsbyte göras till en förhöjd avgift. Åkaren får representera den nya föreningen fr.o.m
den 1 januari. (Föreningsbyte typ B)
(iii) Anmälan om föreningsbyte ska göras till Förbundet på blanketten ”Föreningsbyte – Typ A,
B eller C”
(iv) Blanketten ska vara komplett ifylld, signerad av åkaren personligen, av vårdnadshavare för
åkare som inte är myndig samt av behöriga firmatecknare för den nuvarande föreningen
och den nya föreningen.
(v) Samtidigt med anmälan ska den av förbundsstyrelsen fastställda registreringsavgiften
inbetalas till Förbundet.
(vi) Maximalt två (2) föreningsbyten per tävlingssäsong är tillåtet. Åkaren kan under en
tävlingssäsong representera som mest två (2) föreningar på tävling.
c) Åkare som har deltagit i Förbundstävling, A-tävling eller Klubbtävling, men inte fyller 12 år
före den 1 juli får byta förening enligt följande:
(i) Föreningsbyte kan göras under hela året.
(ii) Anmälan om föreningsbyte ska göras till Förbundet på blanketten ”Föreningsbyte – Typ A,
B, eller C”.
(iii) Ingen registreringsavgift utgår.
(iv) Maximalt två (2) föreningsbyten per tävlingssäsong är tillåtet. Åkaren kan under en
tävlingssäsong representera som mest två (2) föreningar på tävling.
3. Nuvarande förenings möjlighet till avslag
För åkare som har deltagit i Förbundstävling, A-tävling eller Klubbtävling kan nuvarande förening avslå
åkarens begäran om föreningsbyte endast om åkaren har en ekonomisk skuld till föreningen. I detta
avseende räknas endast skuld med ursprung från redan fakturerade kostnader eller från kostnader som
ännu inte fakturerats för maximalt två (2) år bakåt i tiden, räknat från datumet för anmälan om
föreningsbyte.
För åkare som endast har deltagit i Stjärntävling har den nuvarande föreningen ingen rätt att motsätta
sig föreningsbytet.
En åkare som får avslag på sin begäran om föreningsbyte är oavsett anledning fri att tävla för annan
förening fr.o.m den 1 september följande tävlingssäsong.
4. Överklagande av nuvarande förenings avslag
Nuvarande förenings beslut om avslag på begäran om föreningsbyte kan överklagas till
förbundsstyrelsen. Överklagan ska göras skriftligt med angivande av skälen för överklagandet.
Förbundsstyrelsen fattar beslut efter att föreningens yttrande inhämtats. Handläggningstiden är trettio
(30) dagar.
5. Dispens för föreningsbyte efter den 30 november
Åkare som har deltagit i Förbundstävling, A-tävling eller Klubbtävling och fyller 12 år före den 1 juli kan
ansöka om dispens för föreningsbyte efter den 30 november. Dispens kan endast ges av följande skäl:
 Flytt inom landet från en ort till en annan (här avses betydande avstånd som gör det omöjligt
eller mycket opraktiskt att fortsätta att representera den nuvarande föreningen).
 Om föreningens verksamhet läggs ner eller föreningen väsentligt förändrar verksamheten så att
förutsättningarna för åkaren förändras kraftigt.
Dispensansökan ska ske skriftligen och skälet till behovet av föreningsövergång ska anges. En av
förbundsstyrelsen fastställd dispensavgift ska samtidigt inbetalas till Förbundet.
Beslut om dispens fattas av förbundsstyrelsen efter utlåtande från Tekniska kommittén.
Handläggningstiden är trettio (30) dagar. Förbundsstyrelsens beslut ska meddelas berörda föreningar
och SDF.
Förbundstyrelsens beslut får, inom fjorton (14) dagar från det att beslutet meddelats, överklagas hos
Riksidrottsnämnden (RIN). För att RIN ska pröva ett överklagande krävs prövningstillstånd enligt 15
kap. 2 § RF:s stadgar. Överklagandet ska åtföljas av en avgift om 1 000 kr.
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B. Teknisk funktionär
1. Huvudregel
Teknisk funktionär får under en tävlingssäsong representera endast en (1) medlemsförening.
2. Föreningsövergång
Teknisk funktionär som avser att representera annan medlemsförening ska under perioden fr.o.m den 1
maj t.o.m den 1 september anmäla detta till Förbundet och respektive SDF. Funktionären representerar
den nya medlemsföreningen fr.o.m den 1 september.
§ 108
Tävlingssäsong
Tävlingssäsongen omfattar tiden fr.o.m den 1 juli t.o.m den 30 juni.
§ 109
Tävlingstyper
1. Internationella tävlingar
Internationella tävlingar är tävlingar till vilka Förbundet bjuder in andra nationsförbund och åkare från minst
två (2) nationsförbund deltar. För dessa tävlingar finns specifika krav i ISU Constitution & General
Regulations, Rule 107, p 4.
2. Interclubtävlingar
Interclubtävlingar är tävlingar som organiseras av en medlemsförening tillhörande ett nationsförbund, där
åkare från minst en medlemsförening tillhörande ett annat nationsförbund deltar, antingen direkt eller
genom förbund i annat land. För dessa tävlingar finns specifika krav i ISU Constitution & General
Regulations, Rule 107, p 15.
3. Nationella tävlingar
1. Singelåkning, paråkning och isdans
Följande tävlingstyper finns inom singelåkning, paråkning och isdans:
a) Förbundstävlingar
 Deltävlingar och final i Elitserie/Morgondagarserie
 SM/JSM/USM/RM
 SKF-trofén
b) A-tävlingar
A-tävlingar riktar sig till de A-åkare som inte tävlar i Elitserien/Morgondagarserien.
DM är A-tävling.
Medlemsföreningar ansöker via sitt SDF till Förbundet om att få arrangera A-tävlingar
c) Klubbtävlingar
Klubbtävlingar riktar sig till A- och B-åkare.
Medlemsföreningar ansöker via sitt SDF till Förbundet om att få arrangera klubbtävlingar.
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2. Synkroniserad konståkning
Följande tävlingstyper finns inom Synkro:
a) Förbundstävlingar



SM/JSM/USM/RM
Kvaltävlingar

b) Klubbtävlingar
Övriga tävlingar inom Synkro genomförs som klubbtävling.
3. Samtliga grenar
a) Stjärntävlingar
Stjärntävlingar är en lättsammare tävlingsform under förenklade förhållanden jämfört med
klubbtävlingar och A-tävlingar. Samtliga klasser kan tävla i stjärntävlingar, men de är främst
avsedda för Stjärnklasser.
Medlemsföreningar ansöker hos respektive SDF om att få arrangera stjärntävlingar.
b) Showtävlingar
Showtävlingar är en lättsam och lekbetonad tävlingsform som är öppen för samtliga kategorier
åkare. Medlemsföreningar ansöker hos respektive SDF om att få arrangera showtävlingar.
c) ”Slingatävling”
”Slingatävling” är en typ av förberedande aktivitet för otestade åkare med syfte att tillåta barn och
ungdomar att delta och visa upp sig i enklast möjliga tävlingsliknande former. Samtliga regler och
riktlinjer för detta finns i kapitel IX.
§ 110
Definition av tävlingar
SM

Tävling om svenskt mästerskap i konståkning för seniorer Singelåkning, Paråkning och
Isdans respektive svenskt mästerskap för seniorer Synkroniserad konståkning

JSM

Tävling om svenskt mästerskap i konståkning för juniorer Singelåkning, Paråkning och
Isdans respektive svenskt mästerskap för juniorer Synkroniserad konståkning

USM

Tävling om svenskt mästerskap i konståkning för ungdom Singelåkning, Paråkning och
Isdans respektive svenskt mästerskap för ungdom Synkroniserad konståkning

RM

Tävling om riksmästerskap i konståkning för ungdom Singelåkning, debutanter
Paråkning och Isdans respektive riksmästerskap för debutanter Synkroniserad
konståkning

DM

Tävling om distriktsmästerskap i konståkning för seniorer, juniorer och ungdom

Nationella mästerskapstävlingar är SM, JSM, DM och JDM.
Övriga nationella tävlingar är: USM, RM, UDM, SKF-trofén, Deltävlingar och final i Elitserie/Morgondarserie,
Kvaltävlingar i Synkro, A-tävlingar, Klubbtävlingar, Stjärntävlingar och Showtävlingar.
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§ 111
Rätt att anordna tävling
Internationell tävling, interclubtävling och nationell tävling får endast anordnas av organisation ansluten till
Förbundet antingen efter ansökan eller på uppdrag av Förbundet.
Förening eller SDF som anordnar tävling ska ha genomgått arrangörsutbildning i Förbundets regi.
Se även ISU General Regulations, Rule 107, för speciella krav avseende internationell tävling och
interclubtävling.
§ 112
Ansökan om att anordna tävling
SDF eller medlemsförening, som önskar anordna SM, JSM, USM, RM för Singelåkning, Paråkning och
Isdans respektive SM, JSM, USM, RM för Synkroniserad konståkning ska ansöka om detta till Förbundet
senast den 1 juli två (2) år innan den aktuella tävlingssäsongen.
För samtliga övriga tävlingar görs ansökan hos respektive SDF eller till Förbundet via respektive SDF och
sanktioneras/godkänns av Förbundet och/eller respektive SDF enligt:
Tävling
Interclubtävling
SKF-trofén
Deltävlingar i Elitserie/Morgondagarserie
Final i Elitserie/Morgondagarserie
Kvaltävling i synkro
A-tävlingar
Klubbtävlingar
Stjärntävlingar
Showtävlingar
DM

Ansökan
Förbundet via SDF
Aktuell landsdel utser arrangör
Förbundet via SDF
Förbundet via SDF
Förbundet via SDF
SDF
SDF
SDF
SDF
SDF

Sanktioneras/godkänns av
Förbundet
Förbundet
Förbundet
Förbundet
Förbundet
Förbundet
Förbundet
SDF (Förbundet informeras)
SDF (Förbundet informeras)
SDF (Förbundet informeras)

Förbundet skickar inför varje tävlingssäsong ut detaljerad information och tävlingshandlingar för alla
tävlingstyper till respektive SDF. Medlemsföreningarna ansöker hos respektive SDF som gör en prioritering
inom tilldelat antal tävlingar per tävlingstyp.
Förbundet kan besluta om inställande eller ändring av tidpunkten för en utlyst tävling.
Förutom vad som föreskrivs ovan får inga tävlingsaktiviteter anordnas enligt definitionen i § 100.
§ 113
Reserverad tävlingstid
Möjligheterna att arrangera publika konståkningsaktiviteter är begränsade enligt följande:
Tävling
Singel, Paråkning, Isdans
 SM, JSM, USM, RM
 Final i Elitserie/Morgondagarserie
 SKF-trofén
Synkroniserad konståkning
SM, JSM, USM, RM
 DM
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Inga andra tävlingar i samma gren får arrangeras i
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8

§ 114
Åldersindelning
SINGELÅKNING
Senior

Samtliga nationella och internationella mästerskap och tävlingar
Damer och herrar ska ha uppnått minst 15 år före den 1 juli

Junior

Samtliga nationella och internationella mästerskap och tävlingar
Damer och herrar ska ha uppnått minst 13 år men inte 19 före den 1 juli

Ungdom
Ungdom 15
Ungdom 13

Samtliga nationella tävlingar *)
Flickor och pojkar ska ha uppnått minst 12 år men inte 15 år före den 1 juli
Flickor och pojkar ska ha uppnått minst 10 år men inte 13 år före den 1 juli

Minior

Övriga nationella tävlingar
Flickor och pojkar ska inte ha uppnått 11 år före den 1 juli

*) Observera att avvikande åldersgränser/indelning gäller för ungdomar (Novice) vid internationella tävlingar
PARÅKNING OCH ISDANS
Senior

Samtliga nationella och internationella mästerskap och tävlingar
Damen och herren ska ha uppnått minst 15 år före den 1 juli

Junior

Samtliga nationella och internationella mästerskap och tävlingar
Damen ska ha uppnått minst 13 år men inte 19 år före den 1 juli
Herren ska ha uppnått 13 år men inte 21 år före den 1 juli

Ungdom

Samtliga nationella och internationella tävlingar (Advanced Novice)
Flickan ska ha uppnått minst 10 år men inte 15 år före den 1 juli
Pojken ska ha uppnått minst 10 år men inte 17 år före den 1 juli

Debutant

RM
Flickan och pojken ska ha uppnått minst 10 år men inte 18 år före den 1 juli

Debutant**

Övriga nationella tävlingar
Flickan och pojken ska inte ha uppnått 18 år före den 1 juli

SOLODANS
Senior

Övriga nationella tävlingar
Damer och herrar ska ha uppnått minst 15 år före den 1 juli

Junior

Övriga nationella tävlingar
Damer och herrar ska ha uppnått minst 13 år men inte 21 år före den 1 juli

Ungdom

Övriga nationella tävlingar
Flickor och pojkar ska ha uppnått minst 10 år men inte 15 år före den 1 juli

Debutant**

Övriga nationella tävlingar
Flickor och pojkar ska inte ha uppnått 18 år före den 1 juli

**) Stjärnklass i paråkning, isdans och solodans följer samma åldersindelning som Debutant.
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SYNKRONISERAD KONSTÅKNING
Senior

Internationella mästerskap och tävlingar

16 åkare

Alla deltagare ska ha uppnått minst 15 år före den 1 juli

Senior

SM, förbundstävlingar och övriga nationella tävlingar

12-16 åkare Alla deltagare ska ha uppnått minst 15 år före den 1 januari*
Två (2) åkare får vara yngre men ska ha fyllt 12 år före den 1 januari*
Junior

Internationella tävlingar

16 åkare

Alla deltagare ska ha uppnått minst 13 år men inte 19 år före den 1 juli

Junior

JSM, förbundstävlingar och övriga nationella tävlingar

12-16 åkare Deltagarna ska ha uppnått minst 13 år men inte 19 år före den 1 januari*
Två (2) åkare får vara yngre men ska ha fyllt 10 år före den 1 januari*
Två (2) åkare får vara äldre utan begränsning
Junior Fri

Övriga nationella tävlingar

12-16 åkare Deltagarna ska ha uppnått minst 10 år men inte 19 år före den 1 januari*
Ungdom

Internationella tävlingar (Advanced Novice)

16 åkare

Alla deltagare ska ha uppnått minst 10 år men inte 15 år före den 1 juli

Ungdom

USM och förbundstävlingar

12-16 åkare Alla deltagare ska ha uppnått minst 10 år men inte 15 år före den 1 januari*
Två (2) åkare får vara äldre men ska inte ha uppnått 16 år före den 1 januari*
Ungdom

Övriga nationella tävlingar

12-16 åkare Alla deltagare ska ha uppnått minst 10 år men inte 15 år före den 1 januari*
Två (2) åkare får vara yngre
Två (2) åkare får vara äldre men ska inte ha uppnått 16 år före den 1 januari*
Debutant

RM och förbundstävlingar

10-16 åkare Alla deltagare ska ha uppnått minst 10 år före den 1 januari*
Max 50 % av deltagarna får ha uppnått högst 15 år före den 1 januari*
Debutant

Övriga nationella tävlingar

10-16 åkare Max 50 % av deltagarna får ha uppnått 15 år före den 1 januari*
Mixad

Övriga nationella tävlingar

10-16 åkare Minst 50 % av deltagarna ska ha uppnått minst 15 år före den 1 juli
Adults

Övriga nationella tävlingar

10-16 åkare Alla deltagare ska ha uppnått minst 21 år före den 1 juli och minst
75 % av deltagarna ska ha uppnått minst 25 år före den 1 juli
Stjärnklass Stjärntävlingar
8-16 åkare

Ingen deltagare får ha uppnått 18 år före den 1 januari*

* Avser 1 januari pågående säsong (som började 1 juli)
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§ 115
Klassindelning
SINGELÅKNING – Tävlingsklass
Senior A – Damer och Herrar
Senior Nationell – Damer och Herrar
Senior B1 – Damer och Herrar
Senior B2 – Damer och Herrar
Junior A – Damer och Herrar
Junior B1 – Damer och Herrar
Junior B2 – Damer och Herrar
Ungdom 15 A – Flickor och Pojkar
Ungdom 13 A – Flickor och Pojkar
Ungdom 15 B1 – Flickor och Pojkar
Ungdom 15 B2 – Flickor och Pojkar
Ungdom 13 B – Flickor och Pojkar
Minior A – Flickor och Pojkar
Minior B – Flickor och Pojkar
Senior Stjärnklass 1 – Damer och Herrar
Senior Stjärnklass
Junior Stjärnklass 1 – Damer och Herrar
Junior Stjärnklass
Ungdom 15 Stjärnklass 1 – Flickor och Pojkar
Ungdom 15 Stjärnklass
Ungdom 13 Stjärnklass 1 – Flickor och Pojkar
Ungdom 13 Stjärnklass
Minior Stjärnklass
Adults – Damer och Herrar

A-tävling

X

X

X
X

X
X

X
X

X

Klubbtävling
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

PARÅKNING – Tävlingsklass
Senior
Junior
Ungdom
Debutant
Stjärnklass
ISDANS – Tävlingsklass
Senior
Junior
Ungdom
Debutant
Stjärnklass
SOLODANS – Tävlingsklass
Senior
Junior
Ungdom
Debutant
Stjärnklass
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Förbundstävling
X
X
X
X

A-tävling

Förbundstävling

Stjärntävling
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Klubbtävling
X
X
X
X

Stjärntävling
X
X
X
X
X

A-tävling

Klubbtävling

Stjärntävling

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

Förbundstävling

A-tävling

Klubbtävling

Stjärntävling

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

SYNKRO – Tävlingsklass

SM/JSM/
USM/RM

Kvaltävling

Klubbtävling

Stjärntävling

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Senior
Junior
Junior Fri
Ungdom
Debutant
Mixad
Adults
Stjärnklass

§ 116
Testsystem, testkort och testkrav
Förbundet tillämpar tester för att dela in varje ålderskategori efter kunskapsnivå. Se Förbundets
Testbestämmelser som fastställs av Förbundets Tekniska kommitté. Testkrav tillämpas vid samtliga
tävlingar och framgår i Tekniska regler.
Genomförda tester förs in på ett individuellt (personligt) testkort vid testtillfället och är åkarens bevis för
genomfört test. Godkända tester registreras även i IndTA.
Det är varje åkares ansvar att på begäran hålla testkortet tillgängligt. Om ett testkort förkommit kan
godkända tester återskapas/överföras till nytt testkort endast när godkänt test kan intygas av skiljedomaren
vid det aktuella testtillfället.
§ 117
Åkarlicens
Samtliga åkare ska registeras för åkarlicens om de avser att genomföra test eller delta i tävling eller
tävlingsliknande aktivitet. För samtliga grenar gäller att registrering sker individuellt för varje enskild åkare.
Medlemsförening ansvarar för att beställa licenser för sina åkare. Genom licensen är åkaren försäkrad mot
olycksfall under träning, test och tävling samt resor i samband med dessa. Beställning och betalning görs till
Pensum. Ytterligare information finns på www.svenskkonstakning.se.
Licensen gäller fr.o.m den 1 september t.o.m. den 31 augusti följande år och ska alltid vara betald för
innevarande tävlingssäsong innan anmälan till tävling görs.
Licensavgiften beslutas av förbundsstyrelsen och är 350 kr/åkare för samtliga grenar (Singel, Par, Isdans,
Solodans och Synkro).
Bevis på erlagd licensavgift för aktuell licensperiod ska vid tävling vara arrangören tillhanda via IndTA
senast vid sista anmälningsdagen för tävlingen och vid test kunna visas upp för skiljedomaren under
testdagen.
§ 118
Försäkring
Åkare som deltar i tävling eller uppvisning, är genom åkarlicensen försäkrade.
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§ 119
Anmälningsavgifter
1. Anmälningsavgifter fastställs årligen av förbundsstyrelsen och framgår nedan.
2. Anmälan till tävling är bindande och avgift ska betalas till arrangören senast sista anmälningsdag, som
anges i inbjudan.
3. Betalning efter anmälningstidens utgång betraktas som efteranmälan.
4. Vid efteranmälan ska dubbel avgift betalas.
5. Regler för återbetalning
a) Hela avgiften återbetalas om anmäld åkare inte får sitt deltagande bekräftat eller om tävlingen blir
inställd.
b) Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång, men före kl. 24.00 två (2) dagar före första
tävlingsdagen återbetalas halva avgiften. Dock sker ingen återbetalning efter fastställande av
startordning, som vid Stjärntävlingar kan ske tidigare (se § 207).
c) Vid avanmälan efter kl. 00.00 dagen före första tävlingsdagen, eller efter fastställande av
startordning om den skett tidigare, sker ingen återbetalning.
d) Återbetalning ska göras senast tio (10) dagar efter avslutad tävling.
Anmälningsavgifter får tas ut med följande maxbelopp:
Med 2 program
Singelåkning, Paråkning och Isdans
SM/JSM/USM
RM
SKF-trofén
Deltävling resp final i Elitserie/Morgondagarserie
A-tävling
Klubbtävling
Stjärntävling
Slingatävling (se kapitel IX)

2000
1650
1075
1075
875
625
525

Synkro
SM/JSM
USM/RM
Kvaltävling
Klubbtävling
Stjärntävling

Med 1 program
525
425
325
80

11000
7000
7000
3200
-

Show
Per shownummer

4500
2700
1500

500

I anmälningsavgiften ingår en administrationsavgift som med några undantag fördelas mellan Förbundet
och det SDF där tävlingen arrangeras enligt nedan. Uppgifter i IndTA ligger till grund för beräkningen.
Förbundet har ett utjämningssystem för att kunna ge visst bidrag till arrangörer av Elitserietävlingar.
Anmälningsavgifterna för Klubb- och Stjärntävlingar (ej Synkro) har ett påslag med 25 kr för detta ändamål.
Förbundet fakturerar arrangörerna och fördelar bidragen.
Kategori

Tävling

Singel, Par, Isdans

SM/JSM/USM/RM
SKF-trofén
Elitserietävling
A-tävling
Klubbtävling
Stjärntävling
SM/JSM/USM/RM
Övriga tävlingar

Synkro
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SKF
SDF
Arrangör
50
0
0
0
50
0
0
50
40
10
40
10
90
10
0
0
200
150
50
-

13

Utjämning
SKF
25
25
-

§ 120
Ansvar för kostnader
Arrangören ansvarar för samtliga kostnader i samband med tävling. Kostnaderna innefattar, men är inte
begränsade till rese- och logikostnader samt arvoden och traktamenten för tekniska funktionärer, medaljer,
priser och ishyra. Vid Förbundstävlingar och Interclubtävlingar tillkommer för arrangören kostnader för frakt
av utrustning samt arvode, traktamente och logi för teknisk support.
§ 121
Tillträde till tävlingar
Ledamot av förbundsstyrelsen, Etik- och disciplinnämnden, Förbundets kommittéer, utskott, revisorer och
revisorssuppleant, valberedning, förbundsläkare, licenserade tekniska funktionärer, kanslipersonal samt
innehavare av Förbundets märke ”Stor Grabb/Stor Tjej” har fritt tillträde till alla av Förbundet, SDF eller
medlemsförening anordnade nationella tävlingar i konståkning. Ledamot av SDF:s styrelse har fritt tillträde
till alla inom sitt SDF anordnade tävlingar i konståkning. Den som önskar tillträde till en tävling ska kontakta
arrangören senast fjorton (14) dagar före aktuell tävling. Detta gäller inte för internationella tävlingar och
mästerskap.
§ 122
Protester och Ex officio korrigering av resultat
1. Rättighet att lämna protester
Protester mot förmodade regelbrott kan göras endast enligt de begränsningar som anges i ISU General
Regulations, Rule 123, p 1, 2, 3 och 4.
Protester ska inlämnas skriftligt till skiljedomaren inom den stipulerade tiden. Samtidigt som protesten
lämnas in ska 750 kr deponeras hos skiljedomaren. Om protesten är framgångsrik betalas avgiften tillbaka,
annars ska skiljedomaren inom sju (7) dagar vidarbefordra beloppet till Förbundet.
Skiljedomaren beslutar om samtliga protester.
2. Personer som har rätt att lämna protest
Protester får lämnas endast:
a) Av tävlande åkare (lagkaptener i Synkro), eller lagledare som anmälts/ackrediterats för berörd
tävling
b) Med godkännande av sådan/a åkare eller lagledare, av representant för tävlingsarrangören eller av
officiell representant för det förbund eller den förening som anmält åkare.
3. Tidsgränser
a) Protester angående en åkares behörighet att delta måste inlämnas innan tävlingen startar.
b) Protester angående sammansättningen av domarpanel eller teknisk panel måste lämnas senast 1
timme efter annonsering.
c) Övriga protester förutom i d) nedan måste inlämnas omedelbart, dock senast trettio (30) minuter
efter tävlingens avslutande.
d) Protester angående felaktig matematisk beräkning får inlämnas senast inom 24 timmar efter
tävlingens avslutande.
4. Begränsningar
I linje med allmänt accepterade internationella principer för idrott, enligt vilka så kallade "Field of Play
Decisions" inte är föremål för korrigering och/eller granskning, är den poäng som en deltagare uppnått i
ett segment av en tävling slutgiltig när beslutet som fattats av de tekniska funktionärerna offentliggörs
av den officiella tävlingsspeakern och/eller visas på tävlingens resultatskärm eller videoskärm.
Följaktligen gäller följande restriktioner för protester:
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a) Inga protester angående skiljedomarens, domarnas eller tekniska panelens bedömningar av
åkarens prestation är tillåtna.
b) Protester angående resultat tillåts endast vid felaktig matematisk beräkning. En felaktig identifiering
av ett element eller svårighetsgrad är inte ett matematiskt fel, även om det resulterar i en lägre eller
högre poäng.
c) Skiljedomarens rätt att korrigera fel
Som undantag till grundreglerna ovan, ska skiljedomaren korrigera felaktigheter även om ingen
protest har lämnats in, om hen får kännedom om:
i.
Innan medaljceremonin påbörjas (eller innan den officiella publiceringen av resultatet om
ingen medaljceremoni genomförs), att det inträffat en felaktig inmatning av dataoperatören,
förutsatt att tekniska kontrollanten och båda tekniska specialisterna håller med om att det var
ett inmatningsfel.
ii.
Inom 24 timmar efter medaljceremonin, att en felaktig matematisk beräkning inträffat,
förutsatt att tekniska kontrollanten och båda tekniska specialisterna håller med om att det var
en sådan felaktig beräkning. Om en sådan korrigering medför ändring av slutliga placeringar
ska medaljer och/eller priser fördelas om i enlighet med det nya resultatet,
d) Om en situation i punkt a) – c) ovan uppstår, ska skiljedomaren avge en kort rapport som, om det
handlar om en situation i c) i. eller ii., måste signeras av samtliga medlemmar i den tekniska
panelen.
5. Skiljedomarens beslut
a) Skiljedomaren ska besluta om protesten så snart som möjligt och lämna ett skriftligt beslut till den
person som lämnade protesten. Kopia av protest och beslut ska skickas till Förbundet.
b) Om en protest lämnats efter tidsgränsen eller inte är tillåten enligt reglerna ska skiljedomaren avslå
protesten skriftligt med hänvisning till aktuell regel.
c) Skiljedomarens beslut angående en protest är slutligt och kan inte överklagas, förutom med
undantag av de fall som specificeras i § 123.
d) Skiljedomaren kan besluta att officiellt informera publiken om inkomna protester och i så fall även
sitt beslut angående protesten. Sådan information ska om möjligt göras senast inom trettio (30)
minuter efter att den aktuella tävlingen avslutats.
6. Överklagande
a) Beslut angående en protest kan överklagas till förbundsstyrelsen endast när beslutet rör åkares
amatörstatus, felaktig matematisk beräkning av resultat eller sammansättningen av
domarpanel/teknisk panel och endast om ISU:s eller Förbundets regelverk i de frågorna har
överträtts.
b) Överklagande av skiljedomarens beslut måste göras till förbundsstyrelsen senast inom trettio (30)
dagar efter att beslutet meddelats av skiljedomaren.
c) Överklaganden har ingen inhiberande effekt avseende beslutet.
d) Överklagande får endast göras av de personer som har rätt att lämna en protest enligt punkt 2 i
denna paragraf och är berörda av beslutet.
§ 123
Antidoping
Förbundet följer ISUs och RFs antidopingregler och har en upprättad plan för antidopingarbetet. Se
www.skatesweden.se, www.isu.org och www.rf.se för aktuell information inför varje tävlingssäsong.
Det åligger alla aktiva, ledare, funktionärer och andra som på något sätt biträder aktiva att känna till och
följa vid varje tidpunkt gällande antidopingregler samt att medverka till att dopingkontroller kan genomföras
och att främja en dopingfri idrott.
Den som begått förseelse enligt RF:s regler enligt ovan ska, efter beslut av förbundsstyrelsen, fråntas
tävlingsresultat, priser och utmärkelser m.m. samt i förekommande fall, åläggas återbetalning av
ekonomiska bidrag som Förbundet eller SDF lämnat under en 12-månadersperiod före förseelsens
begående. Eventuella beslutade framtida bidrag ska annulleras.
Förbundsstyrelsens beslut får, inom fjorton (14) dagar från beslutets meddelande överklagas hos RIN.
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§ 124
Otillåten vadslagning och manipulation av idrottslig verksamhet
Förbundet följer RF:s reglemente om otillåten vadslagning och manipulation av idrottslig verksamhet och
har en upprättad plan för information om detta, se www.skatesweden.se och www.rf.se.
Det åligger alla aktiva, ledare, funktionärer och andra som biträder aktiva att känna till och följa vid varje
tidpunkt gällande reglerna enligt ovan samt att medverka till att informera om saken.
Anmälan om förseelse mot RF:s reglemente handläggs och beslutas av Förbundets Etik- och
disciplinnämnd.
Den som begått förseelse enligt RF:s reglemente enligt ovan ska, efter beslut av förbundsstyrelsen, fråntas
tävlingsresultat, priser och utmärkelser m.m. samt i förekommande fall, åläggas återbetalning av
ekonomiska bidrag som Förbundet eller SDF lämnat under en 12-månadersperiod före förseelsens
begående. Eventuella beslutade framtida bidrag ska annulleras.
Förbundsstyrelsens beslut får, inom fjorton (14) dagar från beslutets meddelande överklagas hos RIN.
§ 125
Straffavgifter och andra tävlingsbestraffningar
Förutom annan tävlingsbestraffning som föreskrivs i dessa Tävlings- och uppvisningsregler, får den som
bryter mot vad som föreskrivs ådömas en straffavgift med som mest 25 000 kr. Beslut fattas av
förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens beslut får, inom fjorton (14) dagar från beslutets meddelande
överklagas hos RIN.
Utövare, tränare, ledare eller funktionär som uppträder olämpligt under eller i samband med tävling eller
uppvisning, får av skiljedomaren avvisas från tävlingsplatsen, som i detta avseende definieras som området
runt isrinken på samma nivå som isen. Den som avvisas får under resterande del av tävlingen eller
uppvisningen endast vistas på arenans läktare utan rätt att agera i den funktion hen annars haft.
Skiljedomarens beslut får inte överklagas.
Allvarligare förseelser kan också föranleda en anmälan till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar.
§ 126
Ekonomiska oegentligheter
Enligt 12 kap. 4 § RF:s stadgar ska bl.a. medlemsförening, föreningsföreträdare och utövare som inom
ramen för den idrottsliga verksamheten gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter, som allvarligt skadat
idrottens anseende, förutom annan bestraffning, åläggas en tävlingsbestraffning. Det ankommer på
förbundsstyrelsen att i förekommande fall besluta om saken. Förbundsstyrelsens beslut får, inom fjorton
(14) dagar från beslutets meddelande överklagas hos RIN.
Allvarligare förseelser kan också föranleda en anmälan till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar.
§ 127-199 reserverade
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2. TÄVLINGAR
§ 200
Tävlingssystem
Förbundstävling och Interclubtävling
Förbundstävling och Interclubtävling genomförs med Förbundets tävlingsutrustning, inkluderande datorer till
samtliga domare, video replay för teknisk panel och domare. Endast av Förbundet godkänd programvara får
användas. Dessa tävlingar kräver teknisk support utsedd av Förbundet och tekniska funktionärer och övriga
tävlingsfunktionärer enligt § 303.
A-tävling
A-tävling genomförs med tävlingsutrustning, inkluderande datorer till samtliga domare och video replay för
den tekniska panelen och domarna. Endast av Förbundet godkänd programvara får användas. Dessa
tävlingar kräver tekniska funktionärer och övriga tävlingsfunktionärer enligt § 303.
Klubbtävling
Klubbtävling genomförs med enklare tävlingsutrustning, inkluderande datorer till samtliga domare och video
replay endast för den tekniska panelen. Endast av Förbundet godkänd programvara får användas. Dessa
tävlingar kräver tekniska funktionärer och övriga tävlingsfunktionärer enligt § 303.
Stjärntävling
Stjärntävling har ett eget bedömningssystem. Sluten bedömning tillämpas. Bedömarna gör bedömningar
och utvärderingar som skrivs ut på papper. Endast av Förbundet godkänd programvara får användas.
Dessa tävlingar kräver tekniska funktionärer och övriga tävlingsfunktionärer enligt § 303. Se vidare
Förbundets regler för Stjärntävling.
Showtävling
Åkarna tävlar med shownummer individuellt eller i grupp. Bedömning görs av icke konståkningskunniga
personer under ledning av en konståkningskunnig huvudbedömare. Sluten bedömning tillämpas. Se vidare
Förbundets regler för Showtävling.
§ 201
Inbjudan till tävling
1. Inbjudan till tävling ska publiceras på arrangörens hemsida och länkas till aktuell tävling i IndTA senast
trettio (30) dagar före den första tävlingsdagen. I samband med detta ska tävlingen öppnas för anmälan
i IndTA.
2. Information om att inbjudan publicerats ska skickas med e-post.
3. Inbjudan till SM, JSM, USM, RM, SKF-trofén och DM ska dessutom kungöras i förbundets officiella
organ senast trettio (30) dagar före den första tävlingsdagen.
4. Inbjudan ska innehålla uppgift om:
a) arrangör (namn, adress och kontaktuppgifter)
b) plats för tävlingen (stad och ishallens namn och adress)
c) datum och tider för tävling, fastställande av startordning, domarmöten samt eventuella träningstider
d) anmälningstidens utgång (se § 202)
e) anmälningsavgifter
f) priser (plaketter, medaljer etc)
g) typ av isbana (utom- eller inomhusbana, uppvärmd samt mått = längd och bredd)
h) arrangörens val av musikåtergivning (se § 208)
i) tävlingsregler, testkrav, licenskrav
j) information om eventuella begränsningar i antalet deltagare samt om prioriteringsordning som
överenskommits med SDF
k) information om arrangörens hantering av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)
Mall för inbjudan finns på Förbundets hemsida och ska användas för avsedd tävlingstyp.

Tävlings- och uppvisningsregler/2019-09-15

17

§ 202
Anmälan till tävling
Anmälan till tävling ska göras i IndTA av medlemsförening.
Anmälan ska innehålla uppgift om:
a) för- och efternamn samt födelsedatum på anmälda åkare
för lag för- och efternamn samt födelsedatum för varje lagmedlem
b) tävlingsklass som åkaren ska delta i
c) medlemsföreningens namn och adress
d) planned program content när så erfordras
Anmälningstiden utgår för samtliga tävlingar i Singel, Par, Isdans och Synkro den 19:e dagen före första
tävlingsdag. Undantag kan vara SM, Internationell tävling eller Interclubtävling, där tidigare sista
anmälningsdatum kan förekomma. Det ska i så fall tydligt framgå i inbjudan.
Anmälan betraktas som efteranmälan om;


den inkommer efter anmälningstidens utgång



den inte är komplett enligt ovan vid anmälningstidens utgång (detta inkluderar anmälan i fel
tävlingsklass)



anmälningsavgift inte betalats senast angivet datum

 programmusiken inte har laddats upp i IndTA senast sju (7) dagar före den första tävlingsdagen, när
arrangören angivit i inbjudan att så ska ske
Efteranmälan är, i mån av plats, tillåten fram till tidpunkten för fastställande av startordning.
Varje tävlingsarrangör behandlar personuppgifter inom ramen för sin tävlingsverksamhet. Detta sker vid
kallelse och inbjudan till tävling, vid registrering av deltagarna, under tävlingen genom datainsamling såsom
livescore, överföring och exponering i TV och digitala skärmar, samt efter tävling i form av resultatlistor,
statistik, tabellhantering och spridning av data till åskådare, media, deltagare m.fl. En detaljerad beskrivning
av hanteringen finns i respektive tävlingsinbjudan.
Tävlingsdeltagare, tekniska funktionärer och övriga tävlingsfunktionärer samtycker genom sin anmälan att
delta i tävlingen till att arrangören hanterar vederbörandes personuppgifter på det sätt som beskrivs i
inbjudan till tävlingen.
§ 203
Avanmälan
Vid avanmälan från tävling gäller betalningsskyldighet och återbetalning enligt § 119.
§ 204
Information till föreningar som anmält deltagare till tävling
Arrangören ska senast fem (5) dagar efter anmälningstidens utgång göra eventuella prioriteringar och
meddela berörda föreningar vilka deltagare som får delta i tävlingen.
Arrangören ska senast tio (10) dagar före den första tävlingsdagen skicka information till deltagande åkares
föreningar, domarpanel och teknisk panel, innehållande deltagarförteckning och tidsschema som godkänts
av Förbundet (Förbundstävlingar/Interclubtävlingar) eller skiljedomaren (övriga tävlingar).
Publicering av anmälningar får inte göras. Preliminär deltagarförteckning får publiceras efter
anmälningstidens utgång när eventuella prioriteringar gjorts.
Publicering av domarpanel och teknisk panel får ske tidigast två (2) dagar före den första tävlingsdagen.
Publicering av startordning ska ske snarast efter att den fastställts enligt § 207.
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§ 205
Deltagarantal
1. I respektive tävlingsklass ska tävling genomföras om minst två (2) tävlande startar.
2. Antalet deltagare i tävling ska begränsas så att antalet bedömningar för en teknisk funktionär under en
tävlingsdag inte överstiger
a. 80 vid A-tävling och Klubbtävling
b. 110 vid Stjärntävling
c. 80 när Klubb- och Stjärntävling hålls på samma dag
3. Antalet deltagare i en tävlingsklass är max
a. 36 vid A-tävling och Klubbtävling
b. 16 vid Stjärntävling för Seniorer, Juniorer och Ungdom 15
§ 206
Tävlingsschema
1. Datum, tid och plats för det första domarmötet och det avslutande domarmötet ska anges i inbjudan till
tävling, se även § 201.
2. Kortprogram och friåkning kan genomföras samma dag förutsatt att det är ett uppehåll på minst fyra (4)
timmar efter avslutat kortprogram.
3. Tävling får inte starta före kl. 09.00 och ska avslutas före kl. 23.00. Start- och sluttider ska anpassas så
att eventuella resebehov för deltagare och tekniska funktionärer kan uppfyllas.
§ 207
Fastställande av startordning
Fastställande av startordning för första tävlingssegmentet och poängdomarnas ordning är skiljedomarens
ansvar och ska utföras enligt följande:
1. Fastställande av startordning får ske enligt följande:
a) Vid Förbundstävling, A-tävling, Klubbtävling och Interclubtävling tidigast kl. 12.00 dagen före den
första tävlingsdagen och ska genomföras på tid och plats som underlättar för deltagarna att
närvara.
b) Vid Stjärntävling tidigast kl. 17.00 två (2) dagar före den första tävlingsdagen och senast kl. 10.00
dagen före den första tävlingsdagen.
2. Metod för fastställande
a) Slumpmässigt fastställande tillämpas vid:
i) SM/JSM/USM/RM i Paråkning och Isdans
ii) Samtliga tävlingar i Synkro
iii) Elitserietävling
iv) SKF-trofén
v) A-tävling
vi) Klubbtävling
vii) Stjärntävling
viii) Showtävling
Om möjligt bör minst en (1) tävlande eller representant för en deltagande förening samt
representant för arrangören närvara.
b) Omvänd startordning mot rankning/kvalificering tillämpas vid:
i) SM/JSM/USM/RM i Singelåkning
ii) Elitseriefinal
c) Lottning med lottningsbrickor tillämpas vid:
InterclubtävlingEndast tävlande, hens föreningsrepresentant eller representant för arrangören får
dra lott.
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3. Genomförande
a) Vid Förbundstävling och Interclubtävling ska fastställandet utföras av skiljedomare och teknisk
kontrollant i samband med ett informationsmöte
b) Vid A-tävling och Klubbtävling är skiljedomaren ytterst ansvarig för fastställandet, men uppgiften får
delegeras av skiljedomaren till annan lämplig person
c) Vid Stjärntävling är arrangören ytterst ansvarig för fastställandet
4. Startordning i andra segmentet
Vid samtliga nationella tävlingar fastställs startordningen i andra segmentet till omvänd ordning från
resultatet i första segmentet.
Vid Interclubtävlingar fastställs startordningen i andra segmentet genom lottning.
§ 208
Musik och musikåtergivning
Musik som används vid tävling får inte enligt Förbundets värdegrund och policys innehålla budskap med
anknytning till alkohol, droger, tobak, sex, våld, politik, kommersiella produkter eller som på annat sätt är
olämpligt.
Musikåtergivning ska ske med CD eller digitalt från dator i MP3-format.
Arrangören ska ange i tävlingsinbjudan vilket/vilka alternativ som beslutats gälla för tävlingen.
Alla åkare ska inlämna tävlingsmusik av god kvalitet i den form som anges av arrangören.
1. När arrangören angivit att digital uppspelning ska användas:
a. Musikfilerna i MP3-format ska finnas uppladdade i IndTA senast sju (7) dagar innan den första
tävlingsdagen. Arrangören har annars rätt att hantera anmälan som efteranmälan.
b. Det ska vara separata filer för respektive program och filerna ska laddas upp under respektive
programtyp för PPC i IndTA.
2. När arrangören angivit att uppspelning från CD ska användas:
a. Musiken för kortprogram respektive friåkning ska lämnas på separata skivor/diskar.
b. Diskarna ska inlämnas snarast vid ankomst till tävlingen.
c.

Respektive disk ska vara märkt med åkarens namn, vilket program den innehåller samt musikens
exakta tid.

3. Alla åkare ska ha en reservdisk (CD) tillgänglig under tävlingen, oavsett vilken typ av uppspelning som
arrangören angivit i inbjudan.
4. Arrangören har rätt att digitalisera från CD.
§ 209
Offentliggörande av resultat
Alla resultat som visas under pågående tävlingssegment (på videoskärm/resulttavla/on-line på internet etc)
är preliminära.
Officiellt tävlingsresultat ska offentliggöras snarast möjligt efter varje avslutat tävlingssegment. Inget resultat
får offentliggöras utan godkännande av skiljedomare och i förekommande fall teknisk kontrollant.
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§ 210
Medaljceremoni
Medaljceremoni ska förrättas snarast möjligt efter tävlings slut. Ceremonin kan hållas på eller vid sidan av
isen och medaljer/priser ska utdelas till de tre (3) först placerade deltagarna i respektive klass. Utdelningen
sker i ordningen 3:e plats, 2:a plats och 1:a plats.
§ 211
Priser, mästerskapstecken och medaljer
Vid nationella mästerskapstävlingar, SM, JSM, DM och JDM utdelas RF:s mästerskapstecken.
Vid SM, JSM, USM, RM, SKF-trofén och Elitseriefinalen utdelas Förbundets medaljer i guld, silver och
brons.
Vid deltävlingar i Elitserien utdelas särskilda medaljer till de tre (3) först placerade deltagarna.
Vid övriga nationella tävlingar ska arrangör utdela hederspriser i form av plaketter, pokaler eller medaljer.
Samtliga deltagare i en tävling ska erhålla likadant hederspris, vilket överlämnas i Kiss & Cry efter åkarens
sista tävlingsprogram.
§ 212
Resultatprotokoll
Efter avhållen tävling ska arrangören inom en vecka tillhandahålla fullständigt resultatprotokoll.
Resultatprotokollet ska för varje tävlingsklass innehålla:








Sammanfattning per tävlingsklass, innehållande antal startande, programtid, beräkningsfaktorer
samt iskvalitet
Teknisk panel och Domarpanel
Slutresultat
Resultat för kortprogrammet
Detaljer för kortprogrammet per åkare
Resultat för friåkningen
Detaljer för friåkningen per åkare

Resultatprotokoll ska tillhandahållas på tävlingens sida i IndTA samt arrangörens/tävlingens websida.
§ 213
ISU Judging System
Bedömningssystemet tillämpas av en teknisk panel, vilken identifierar de element åkaren utför och värderar
svårighetsnivån samt en domarpanel som värderar kvaliteten på de utförda elementen samt bedömer
helheten av utförandet med programkomponenterna. Den tekniska panelen består av en teknisk specialist,
en assisterande teknisk specialist och en teknisk kontrollant. Under åkarens/parets/lagets tävlingsprogram
identifierar specialisterna elementen. Den tekniska kontrollanten övervakar att alla element identifieras och
matas in korrekt och att reglerna efterföljs.
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Bedömning
a) Poäng för elementen
Varje element har ett fastställt värde enligt en värdetabell (Scale of Value, SOV) som uppdateras och
publiceras i ISU Communications. Värdetabellen innehåller basvärden för varje element samt det
numeriska värdet för var och en av de elva (11) kvalitetsgraderna (Grade of Execution, GOE).
i. Basvärde
Den Tekniska panelen fastställer namn och vid behov svårighetsnivå (Level) på varje element.
Varje element har ett förutbestämt basvärde med en angiven poäng som ökar med elementens
svårighetsgrad. Basvärdena publiceras i ISU Communications inför varje tävlingssäsong.
ii. Elementens svårighetsnivåer (Levels)
Kriterierna (features) som ökar svårighetsnivå (Level) uppdateras och publiceras i ISU
Communications inför varje tävlingssäsong. I singel- och paråkning samt isdans finns fem (5)
svårighetsnivåer som beror på antalet uppfyllda kriterier (features) - Level Base, Level 1, Level 2,
Level 3 och Level 4.
I synkro kan elementen ha fyra (4) eller fem (5) svårighetsnivåer med början från Level Base.
iii. Kvalitetsgrad (Grade of Execution, GOE)
Varje domare poängsätter kvaliteten av utförandet på varje element. Poängen baseras på vilka
positiva egenskaper elementet har och/eller vilka eventuella fel elementet innehåller.
Kvalitetsskalan är för närvarande elvagradig: +5, +4, +3, +2, +1, basvärde 0, -1, -2, -3, -4, -5.
Domaren värdesätter först de positiva egenskaperna vilket ökar kvalitetsgraden och tar därefter
hänsyn till vilka eventuella fel elementet innehåller, vilket reducerar kvalitetsgraden. Varje grad
innebär, förutom basvärde 0, en fastställd reducering eller ökning av elementets värde enligt
värdeskalan.
b) Poäng för programkomponenter
i.

Definition av programkomponenter
Åkarens/parets/lagets hela framförande utvärderas av domarna genom fem (5)
programkomponenter:






Skridskoteknik (Skating skills)
Sammanbindande steg och rörelser (Transitions)
Framträdande (Performance)
Komposition (Composition)
Tolkning av musiken/timing (Interpretation of the Music/Timing)

Skridskoteknik
Definition:
Övergripande renhet och säkerhet, säkra skär och flyt över isen som visas av förmåga att behärska
skridskovokabulären (skär, steg, vändningar etc). Tydlighet, renhet och oansträngd teknik för att
accelerera och variera farten.
Kriterier:







Användning av djupa skär, steg och vändningar
Balans, rytmiska knäböjningar och precision i fotarbetet.
Flyt och glid
Varierat utnyttjande av kraft/energi, fart och acceleration.
Förmåga till åkning åt olika håll (framåt, bakåt, medsols, motsols)
Förmåga till åkning på en fot
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Sammanbindande steg & rörelser
Definition:
Varierat och målmedvetet användande av invecklat fotarbete, positioner, rörelser och fattningar som
binder ihop alla element
Kriterier:





Kontinuerliga rörelser från ett element till nästa
Variation (inklusive variation av fattningar i Isdans och Synkro)
Svårighet
Kvalitet

Framträdande
Definition:
Framträdande: Åkarens/parets/lagets fysiska, känslomässiga och intellektuella engagemang, när de
förmedlar avsikten med musik och komposition.
Kriterier:









Fysiskt, emotionellt och intellektuellt engagemang
Projektion
Hållning och tydlighet i rörelser
Skärpa i rörelser
Variation och kontrast av rörelser och energi
Individualitet/personlighet
Samstämmighet, ”en-het” (Paråkning/Isdans/Synkro) och synkronisering (Synkro)
Rumsuppfattning mellan åkarna (Paråkning/Isdans/Synkro)

Komposition
Definition:
Ett avsiktligt, utvecklat och/eller originellt samspel av alla rörelser enligt principerna proportion, enhet,
rymd, mönster, struktur och frasering.
Kriterier:





Syfte - idé, koncept, vision, stämning
Mönster och utnyttjande av isen
Frasering och form (rörelser och delar av programmet är strukturerade så att de stämmer
överens med musikens fraser)
Originalitet av kompositionen
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Tolkning av musiken/Timing
Definition:
Den personliga, kreativa och genuina översättningen av musikens rytm, karaktär och innehåll till rörelse
på isen.
Kriterier:







ii.

Rörelser och steg i takt med musiken (Timing)
Uttryck av musikens karaktär / känsla och rytm, när den är tydligt identifierbar
Användning av finess för att reflektera musikens nyanser
Finess är åkarens förfinade, konstfulla hantering av musikens detaljer och nyanser
genom rörelse. Det är unikt för åkaren/åkarna och visar en inre känsla för musik och
komposition. Nyanser är de personliga, artistiska sätten att ta fram subtila variationer av
intensitet, tempo och dynamik i musiken skapade av kompositören och/eller musikern.
Förhållande mellan åkarna som reflekterar musikens karaktär och rytm
(Paråkning/Isdans/Synkro)
Åkning primärt till musikens rytm (rhythmic beat) i Kortdans samt god balans mellan åkning
till rytm och melodi i Fridans (Isdans)

Bedömning av programkomponenter
Efter att programmet avslutats bedömer varje domare Programkomponenterna i en skala från 0,25 10 med intervall om 0,25 poäng. Domarnas poäng motsvarar följande gradering: <1 – extremt
dåligt, 1-1,75 – mycket dåligt, 2-2,75 – dåligt, 3-3,75 – svagt, 4-4,75 – skapligt, 5-5,75 – medel,
6-6,75 – över medel, 7-7,75 – bra, 8-8,75 – mycket bra, 9-9,75 – utomordentlig, 10 – enastående.
Riktlinjer för bedömning av Programkomponenter uppdateras och publiceras i ISU
Communications.

Grundprinciper för resultaträkning
1. Varje element har ett fastställt basvärde, som framgår av värdetabellen (SOV). Varje domare
bedömer kvalitetsgraden (GOE) för varje element på den elvagradiga skalan från, +5 till -5. Varje
grad har ett specifikt negativt eller positivt värde, som också indikeras i värdetabellen. För varje
element beräknas medelvärdet av domarnas GOE, vilken adderas till elementets basvärde.
Poängen för samtliga element adderas och ger en total poäng för elementen (Total Elements
Score, TES).
2. Varje domare bedömer också programkomponenterna, PC. Medelvärdet av domarnas poäng
beräknas för varje komponent. Medelvärdet för varje programkomponent multipliceras med en
faktor, som varierar beroende på tävlingsklass. följande gäller exempelvis för Senior och Junior (Aklasser):





Herrar 1,0 i kortprogram och 2,0 i friåkning
Damer och Par 0,8 i kortprogram och 1,6 i friåkning
Isdans 0,8 i rytmdans och 1,2 i fridans
Synkro 0,8 i kortprogram och 1,6 i friåkning

De vägda poängen för respektive komponent summeras och utgör den totala poängen för
programkomponenterna (Program Component Score, PCS).
3. När det är fem (5) domare eller fler tillämpas trimmat medel för GOE och PC, vilket innebär att
högsta och lägsta värdet tas bort och att medelvärdet beräknas på återstående domares poäng.
4. Programmets totala poäng, total segment score, TSS, blir nu summan av TES+PCS – eventuella
avdrag.
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Avdrag
Avdrag beskrivs i detalj under tekniska regler för respektive gren. Här följer några exempel:


Om otillåtna rörelser/element utförs i programmet görs avdrag med 2,0 poäng



Fall ger avdrag om 1,0 poäng per fall vilket ger avdrag om 2,0 poäng för par om båda parter
faller vid samma tillfälle.



Om klädseln inte överenstämmer med reglerna görs avdrag om 1,0 poäng



Om avbrott uppstår i programmet görs följande avdrag: 1,0 för 11-20 sekunders avbrott, 2,0 för
21-30 sekunders avbrott osv



Om programtiden över- eller understiger den föreskrivna tiden görs avdrag om 1,0 poäng per
påbörjade 5 sekunder: 1-5 sek = -1,0 poäng; 6-10 sek = -2,0 poäng osv.

Fastställande av slutresultat
1. Det totala poängresultatet för varje tävlingssegment, kortprogram/kortdans och friåkning, adderas
och ger åkarens/parets/lagets totalpoäng för tävlingen.
2. Åkaren/paret/laget som har högst totalpoäng vinner tävlingen, den med näst högst kommer tvåa
osv.
3. Om två (2) eller flera åkare/par/lag har samma totalpoäng för tävlingen avgörs det utifrån vem/vilka
som hade högst poäng i det sista segmentet, friåkningen. Om även denna poäng är samma delas
placeringen. Undantag är tävlingar/mästerskap med kvalificering. Om åkarna har samma poäng i
det senaste segmentet, får det näst senaste avgöra. Om även det ger samma poäng blir
placeringen delad.

§ 214-299 reserverade
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3. TEKNISKA FUNKTIONÄRER OCH ÖVRIGA TÄVLINGSFUNKTIONÄRER
§ 300
Kategorier av tekniska funktionärer och kvalificering för olika tävlingsnivåer
Internationella tävlingar

Poängdomare

Skiljedomare

TC/TS/DVO

OS

ISU

ISU

ISU

ISU Mästerskap

ISU

ISU

ISU

ISU GP Final/JGP Final

ISU

ISU

ISU

ISU Grand Prix

International

International

ISU

ISU Junior Grand Prix

International

International

ISU

Internationella tävlingar

International

International

International

Nationella tävlingar
Singel, Par, Isdans

Poängdomare

Skiljedomare

TC

TS

DVO

SM/JSM/USM/RM

NM

NMS

NM-TC

NM-TS

NM-DVO

Elitseriefinal

NM

NMS

NM-TC

NM-TS

NM-DVO

SKF-trofen

NT

NM

NM-TC

NM-TS

NM-DVO

Elitseriedeltävling

NT

NT

NM-TC

NM-TS

NM-DVO

A-tävling

NT (minst 2)
RT (max 2)

NT

NT-TC

NT-TS

RT-DVO

Klubbtävling

RT
KT (max 2)

RTS

NT-TC

NT-TS

-

Nationella tävlingar
Synkro

Poängdomare

Skiljedomare

TC

TS

DVO

SM/JSM/USM/RM

NM

NM

NM-TC

NM-TS

NM-DVO

Kvaltävling

NT

NM

NM-TC

NM-TS

NM-DVO

Klubbtävling

RT

NM

NT-TC

NT-TS

-

Stjärntävlingar

Bedömare

Huvudbedömare

Samtliga

Aktiva A- och B-åkare (lägst 15
år)/Tränare

KT/NT-TS/Tränare med lägst
instruktörsutbildning 2 B
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§ 301
Indelning av tekniska funktionärer
A. Tävlingar
1. Internationella skiljedomare och domare
Förkortn
IMS

Licens
Internationell mästerskapsskiljedomare

IM

Internationell mästerskapsdomare

ITS
IT

Internationell tävlingsskiljedomare
Internationell tävlingsdomare

Högsta tävlingsnivå
Samtliga internationella tävlingar och
mästerskap
Samtliga internationella tävlingar och
mästerskap
Samtliga internationella tävlingar
Samtliga internationella tävlingar

2. Nationella skiljedomare
Förkortn
NMS
RTS

Licens
Nationell mästerskapsskiljedomare
Regional tävlingsskiljedomare

Högsta tävlingsnivå
Samtliga nationella tävlingar och mästerskap
Klubbtävlingar

För skiljedomare med licens endast för Synkro anges separat vilka som har rätt att döma test.
3. Nationella domare för Singel- och Paråkning
Förkortn
NM
NT

RT
KT
TE

Licens
Nationell mästerskapsdomare
Nationell tävlingsdomare

Högsta tävlingsnivå
Samtliga nationella mästerskap och tävlingar
SKF-trofén
Elitserietävling
A-tävling
Klubbtävling
Regional tävlingsdomare
A-tävling
Klubbtävling
Klubbtävlingsdomare
Klubbtävling
Anger i kombination med licens KT eller RT behörighet att döma test

4. Nationella domare för Isdans
Förkortn
NM
NT

Licens
Nationell mästerskapsdomare
Nationell tävlingsdomare

Högsta tävlingsnivå
Samtliga nationella tävlingar
USM/RM

5. Nationella domare för Synkro
Förkortn
NM
NT
RT

Licens
Nationell mästerskapsdomare
Nationell tävlingsdomare
Regional tävlingsdomare

Högsta tävlingsnivå
Samtliga nationella tävlingar
Kvaltävling
Klubbtävling

För domare med licens endast för Synkro eller Isdans anges separat vilka som har rätt att döma test.
Sammansättning av paneler för respektive tävlingstyp framgår av § 303.
6. Nationella och internationella tekniska kontrollanter (TC)
Förkortn
ISU TC
Int TC
NM-TC
NT-TC*

Licens
Internationell mästerskaps-TC
Internationell tävlings-TC
Nationell mästerskaps-TC
Nationell tävlings-TC

Högsta tävlingsnivå
Internationella mästerskap
Internationella tävlingar
Samtliga nationella tävlingar och mästerskap
A-tävling för Singel / Klubbtävling för Synkro

* NT-TC gäller enbart Singelåkning och Synkro.
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7. Nationella och internationella tekniska specialister (TS)
Förkortn
ISU TS
Int TS
NM-TS
NT-TS**

Licens
Internationell mästerskaps-TS
Internationell tävlings-TS
Nationell mästerskaps-TS
Nationell tävlings-TS

Högsta tävlingsnivå
Internationella mästerskap
Internationella tävlingar
Samtliga nationella tävlingar och mästerskap
A-tävling för Singel / Klubbtävling för Synkro

** NT-TS gäller enbart Singelåkning och Synkro.
8. Nationella och internationella Data- och Videooperatörer (DVO)
Förkortn
ISU DVO
Int DVO
NM-DVO
RT-DVO

Licens
Internationell mästerskaps-DVO
Internationell tävlings-DVO
Nationell mästerskaps-DVO
Regional tävlings-DVO

Högsta tävlingsnivå
Internationella mästerskap
Internationella tävlingar
Samtliga nationella tävlingar och mästerskap
A-tävling

B. Tester
Respektive licens som domare ger rätt att döma tester enligt följande:
Licens
IMS (T4)
IM (T4)
ITS (T4)
IT (T4)
NMS (T4)
NM (T4)
NT (T4)
RT/RTS + T2
KT

Högsta testnivå
Basic och Fri
4
4
4
4
4
4
4
2
Inga

För bedömning av fritest 5, 6 och 7 vid tävling gäller kraven för sammansättning av domarpanel för
respektive tävlingstyp.
Minimikrav för sammansättning av paneler vid test
Tävlingstest
1 Basic/Fri
2 Basic/Fri
3 Basic/Fri
4 Basic/Fri
5, 6, 7 Fri

Tränare 2B eller 1 domare T4 + 1 domare T2
1 domare T4 + 1 domare T2
1 domare T4 + 1 domare T2
2 domare T4
2 domare T4
Tävlingspanel för respektive tävlingstyp, inga särskilda krav för test
§ 302
Nominering, licens, utbildnings- och aktivitetskrav
A. Nominering och licens

Förbundets Tekniska kommitté beslutar om och ansvarar för att utfärda licenser för tekniska funktionärer
samt för att löpande ge ut en aktuell förteckning.
Nominering av tekniska funktionärer som ska erhålla licens för kommande år sker årligen före den 15
september. Licens för Nationell tävlingsdomare, Klubbtävlingsdomare, Regional tävlingsdomare och
Regional tävlingsskiljedomare utfärdas dock löpande under året.
Licens får återkallas efter beslut av Förbundets Tekniska kommitté. Sådant beslut får, inom fjorton (14)
dagar överklagas till förbundsstyrelsen.
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B. Utbildningskrav
Domare – Singel- och Paråkning
Licens

Krav för deltagande i utbildning

Krav för licens

KT

Ålder: Ska ha fyllt 15 år.
Bakgrund: Bör ha varit aktiv åkare

RT

Har domarlicens KT

NT

Har domarlicens RT

NM

Har domarlicens NT

Genomförd domarkurs steg 1 med godkänt resultat.
Praktik omfattande minst två (2) provbedömningar av
Klubbtävling eller A-tävling. Vid en (1) av tävlingarna
ska kortprogram ingå.
Genomförd domarkurs steg 2 med godkänt resultat.
Praktik omfattande minst två (2) tävlingsbedömningar
av Klubbtävling eller två (2) provbedömningar av Atävling. I båda fallen skall både kortprogram och
friåkning bedömas/provbedömas.
Genomförd domarkurs steg 3A med godkänt resultat.
Praktik omfattande minst fyra (4)
tävlingsbedömningar av lägst klubbtävlingar, varav
en (1) som provdomare på Elitserietävling.
Genomfört domarkurs steg 4A eller 4B med godkänt
resultat.
Praktik omfattande minst fyra (4)
tävlingsbedömningar av lägst Klubbtävling, varav en
(1) ska vara en Elitserietävling.
En (1) provbedömning av SM/JSM

Skiljedomare – Singel- och Paråkning
Licens
RTS

Krav för deltagande i utbildning

NMS

Har domarlicens NT

Krav för licens
Genomförd domarkurs steg 3A med godkänt resultat.

Har domarlicens KT

Genomförda domarkurser steg 4A och steg 4B med
godkänt resultat.
Praktik omfattande minst två (2) tävlingar som
skiljedomare på Förbundstävlingar.
Skiljedomarrapporterna ska särskillt granskas och
likställs som examen för kursen. Licens erhålls
tidigast två (2) år efter erhållen licens som Nationell
mästerskapsdomare.

Domare – Synkro
Licens

Krav för deltagande i utbildning

Krav för licens

RT

Ålder: Ska ha fyllt 15 år
Bakgrund: Bör ha varit aktiv åkare

Genomförd domarkurs steg 1 med godkänt resultat.
Praktik omfattande minst två (2) provbedömningar av
Klubbtävling eller Kvaltävling.

NT

Har domarlicens RT för Synkro

NM

Har domarlicens NT för Synkro

Genomförd domarkurs steg 2A med godkänt resultat.
Praktik omfattande minst en (1) provbedömning av
Kvaltävling.
Genomfört domarkurs steg 3 med godkänt resultat.
Praktik omfattande minst två (2) tävlingsbedömningar
av lägst klubbtävlingar, varav minst en (1) ska vara
en (1) provbedömning av SM/JSM
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Teknisk kontrollant (TC) – Singelåkning
Licens

Krav för deltagande i utbildning

Krav för licens

NT-TC

Har licens som domare NT för Singel.
Aktiv och uppdaterad domare.
Goda kunskaper i engelska.

NM-TC

Har licens som NT-TC och domare NM
för Singel.
Har fyllt 20 år men har inte fyllt 65 år.
Aktiv och uppdaterad domare.
Goda kunskaper i engelska.

Genomförd domarkurs steg 3B/NT-TC med
examination som innefattar skriftligt prov,
elementidenfiering och praktiskt prov med
godkänt resultat.
Genomförd kurs för NM-TC med examination
som innefattar skriftligt prov, elementidenfiering
och praktiskt prov med godkänt resultat.

Teknisk kontrollant (TC) – Synkro
Licens

Krav för deltagande i utbildning

Krav för licens

NT-TC

Har licens som domare NT för Synkro.
Aktiv och uppdaterad domare.
Goda kunskaper i engelska.

NM-TC

Har licens som NT-TC och domare NM
för Synkro.
Har fyllt 20 år men har inte fyllt 65 år.
Aktiv och uppdaterad domare.
Goda kunskaper i engelska.

Genomförd domarkurs steg 2B/NT-TC med
examination som innefattar skriftligt prov,
elementidenfiering och praktiskt prov med
godkänt resultat.
Praktik omfattande minst en (1) auskultation
som TC vid tävling.
Genomförd kurs för NM-TC med examination
som innefattar skriftligt prov, elementidenfiering
och praktiskt prov med godkänt resultat.

Teknisk specialist (TS) – Singelåkning
Licens

Krav för deltagande i utbildning

Krav för licens

NT-TS

Har fyllt 18 år men har inte fyllt 65 år.
Ska ha varit aktiv tävlingsåkare, lägst
Junior A, alternativt vara tränare med
lägst Steg 3B.
Ska arbeta med sporten regelbundet och
vara uppdaterad.
Goda kunskaper i engelska.
Aktiv NT-TS i minst två år och tjänstgjort
på minst fyra (4) tävlingar som TS.

Genomförd kurs för NT-TS med examination
som innefattar skriftligt prov, elementidenfiering
och praktiskt prov med godkänt resultat.

NM-TS

Genomförd kurs för NM-TS med examination
som innefattar skriftligt prov, elementidenfiering
och praktiskt prov med godkänt resultat.

Teknisk specialist (TS) – Synkro
Licens

Krav för deltagande i utbildning

Krav för licens

NT-TS

Har fyllt 18 år men har inte fyllt 65 år.
Ska själv ha varit aktiv tävlingsåkare,
lägst Juniornivå, alternativt vara tränare
med lägst Steg 3B.
Ska arbeta med sporten regelbundet
och vara uppdaterad.
Goda kunskaper i engelska.
Aktiv NT-TS i minst två (2) år och
tjänstgjort minst två (2) tävlingar som
TS.

Genomförd kurs för NT-TS med examination
som innefattar skriftligt prov, elementidenfiering
och praktiskt prov med godkänt resultat.
Minst en (1) auskultation som TS vid tävling.

NM-TS
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Genomförd kurs för NM-TS med examination
som innefattar skriftligt prov, elementidenfiering
och praktiskt prov med godkänt resultat.

Data-/videooperatör (DVO)
Licens

Krav för deltagande i utbildning

Krav för licens

RT-DVO

Har fyllt 18 år men har inte fyllt 65 år.
Goda kunskaper i konståkningens tekniska
aspekter i singel-, par- och/eller synkro.
Goda kunskaper i engelska.
Aktiv RT-DVO i minst två (2) år och tjänstgjort
som DVO minst fyra (4) tävlingar.

Genomförd kurs för RT-DVO med
godkänt resultat.

NM-DVO

Genomförd kurs för NM-DVO med
godkänt resultat.

C. Aktivitetskrav
Teknisk funktionär ansvarar själv för att kravet på tävlingsaktiviteter samt deltagande i utbildningar, som
behövs för den egna licensen, uppfylls.
Domare
Licens

Aktivitetskrav

Om aktivitetskravet inte uppfylls

Domarlicens
generellt

Minst en (1) domaraktivitet under de senaste
24 månaderna på lägst den nivå som licensen
speglar enligt nedan.

Licensen sänks ett steg till dess att
ny domarkurs i stegutbildningen
genomförts.

Deltagande i domarkurs/seminarium under de
senaste 48 månaderna med godkänt resultat.
Deltagande i SM-veckan som domare eller
provdomare och att fungera som föreläsare på
stegkurs för domare likställs med deltagande i
domarkurs/seminarium.
KT

Minst en (1) klubbtävling

RT/RTS

Minst en (1) klubbtävling

NT/NM

Minst en (1) förbundstävling (Elitserietävling,
SKF-trofén, RM/USM/JSM/SM, Kvaltävling)

NMS

Skiljedomare på lägst en (1) förbundstävling

Internationell

Enligt ISU:s aktuella regler

Enligt ISU:s aktuella regler

Teknisk kontrollant (TC)
Licens

Aktivitetskrav

Om aktivitetskravet inte uppfylls

NT-TC

Minst två (2) aktiviteter som NT-TC under de
senaste 24 månaderna.

Licensen blir inaktiv, dvs. den
tekniska funktionären stryks ur
förteckningen, till dess att ett
uppdateringsseminarium/
återcertifiering genomförts med
godkänt resultat.

Deltagande i uppdateringsseminarium/återcertifiering under de senaste
36 månaderna med godkänt resultat.
NM-TC

Minst två (2) aktiviteter som TC under de
senaste 24 månaderna.
Minst en (1) av tävlingarna ska vara lägst en Atävling/Kvaltävling och en (1) tävling kan vara
en Klubbtävling.

Licensen sänks till NT-TC

Deltagande i uppdateringsseminarium/
återcertifiering under de senaste 36
månaderna med godkänt resultat.
Att fungera som föreläsare på TS/TC-utbildning
eller domarkurs steg 3B likställs med
uppdateringsseminarium/ återcertifiering.
Internationell TC

Enligt ISU:s aktuella regler
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Teknisk specialist (TS)
Licens

Aktivitetskrav

Om aktivitetskravet inte uppfylls

NT-TS

Minst två (2) aktiviteter som TS under de
senaste 24 månaderna.

Licensen blir inaktiv, dvs. den tekniska
funktionären stryks ur förteckningen, till
dess att ett uppdateringsseminarium/
återcertifiering genomförts med godkänt
resultat.

Deltagande i uppdateringsseminarium/återcertifiering under de
senaste 36 månaderna med godkänt
resultat
NM-TS

Minst två (2) aktiviteter som TS under de
senaste 24 månaderna.
Minst en (1) av tävlingarna ska vara
lägst en A-tävling/Kvaltävling och en
tävling kan vara en Klubbtävling.

Licensen sänks till NT-TS

Deltagande i uppdateringsseminarium/
återcertifiering under de senaste 36
månaderna med godkänt resultat. Att
fungera som föreläsare på TS/TCutbildning eller domarkurs steg 3B
likställs med uppdateringsseminarium/
återcertifiering.
Internationell TS

Enligt ISU:s aktuella regler

Enligt ISU:s aktuella regler

Data-/videooperatör (DVO)
Licens

Aktivitetskrav

Om aktivitetskravet inte uppfylls

RT-DVO

Minst en (1) aktivitet som DVO under de
senaste 24 månaderna.

Licensen blir inaktiv, dvs. den tekniska
funktionären stryks ur förteckningen, till
dess att ett uppdateringsseminarium/återcertifiering genomförts.

NM-DVO

Minst en (1) aktivitet som DVO under de
senaste 24 månaderna.

Licensen sänks till RT-DVO.

Internationell
tävlings-DVO
eller högre

Enligt ISU:s aktuella regler

Enligt ISU:s aktuella regler
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§ 303
Tekniska funktionärer och övriga tävlingsfunktionärer vid tävlingar
1. Interclubtävlingar
Teknisk panel bestående av:
 En (1) Teknisk kontrollant med lägst NM-TC-licens
 En (1) Teknisk specialist med lägst NM-TS-licens
 En (1) Assisterande teknisk specialist med lägst NM-TS-licens
 En (1) Dataoperatör med lägst NM-DVO-licens
 En (1) Videooperatör med lägst NM-DVO-licens
Domarpanel bestående av:
 En (1) skiljedomare med NMS-licens
 Minst fem (5) poängdomare med lägst NT-licens för Singelåkning
 Minst tre (3) poängdomare med lägst NM-licens för Paråkning
 Minst tre (3) poängdomare med lägst NT-licens för Isdans
 Minst tre (3) poängdomare med lägst NM-licens för Synkro
Övriga tävlingsfunktionärer
 En (1) Speaker
 En (1) Tidtagare (två (2) för Isdans)
 En (1) Videofilmare
 En (1) Assistent till skiljedomaren för Synkro
 Övriga tävlingsfunktionärer som krävs för att genomföra tävlingen
2. Nationella tävlingar
1. Singelåkning, Paråkning och Isdans
a) Förbundstävling
Teknisk panel bestående av:
 En (1) Teknisk kontrollant med lägst NM-TC-licens
 En (1) Teknisk specialist med lägst NM-TS-licens
 En (1) Assisterande teknisk specialist med lägst NM-TS-licens (inte obligatoriskt för
Elitserietävling)
 En (1) Dataoperatör med lägst NM-DVO-licens
 En (1) Videooperatör med lägst NM-DVO-licens
Domarpanel bestående av:
 En (1) skiljedomare med NMS-licens
 Minst fem (5) poängdomare med lägst NT-licens för Singelåkning
 Minst tre (3) poängdomare med lägst NM-licens för Paråkning
 Minst tre (3) poängdomare med lägst NT-licens för Isdans
Övriga tävlingsfunktionärer:
 En (1) Speaker
 En (1) Tidtagare (två (2) för Isdans)
 En (1) Videofilmare
 Övriga tävlingsfunktionärer som krävs för att genomföra tävlingen
b) A-tävling
Teknisk panel bestående av:
 En (1) Teknisk kontrollant med lägst NT-TC-licens
 En (1) Teknisk specialist med lägst NT-TS-licens
 En (1) Assisterande teknisk specialist med lägst NT-TS-licens (ej obligatoriskt)
 En (1) Dataoperatör med lägst RT-DVO-licens
 En (1) Videooperatör med lägst RT-DVO-licens
Domarpanel bestående av:
 En (1) skiljedomare med lägst NT-licens, som också kan fungera som en av poängdomarna
 3-5 poängdomare, varav minst två (2) ska ha lägst NT-licens (§ 300)
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Övriga tävlingsfunktionärer:
 En (1) Speaker
 En (1) Tidtagare (2 för Isdans)
 En (1) Videofilmare
 En (1) Sekretariat/Datahanterare
 Övriga tävlingsfunktionärer som krävs för att genomföra tävlingen
c) Klubbtävling
Teknisk panel bestående av:
 En (1) teknisk kontrollant med lägst NT-TC-licens
 En (1) teknisk specialist med lägst NT-TS-licens
Eller
 Två (2) tekniska kontrollanter med lägst NT-TC-licens
Eller
 Två (2) tekniska specialister, varav en (1) med lägst NM-TS-licens
Domarpanel bestående av:
 En (1) skiljedomare med lägst RTS-licens, som också kan fungera som en av
poängdomarna
 Minst tre (3) poängdomare, varav max två (2) med KT-licens (§ 300)
Övriga tävlingsfunktionärer:
 En (1) Speaker
 En (1) Tidtagare (2 för Isdans)
 En (1) Videofilmare
 En (1) Datainmatare som är utbildad Lokal DO eller DVO med lägst licens RT-DVO
 En (1) Videoklippare
 Sekretariat/Datahanterare
 Övriga tävlingsfunktionärer som krävs för att genomföra tävlingen
2. Synkro
a) Förbundstävling
Teknisk panel bestående av:
 En (1) Teknisk kontrollant med lägst NM-TC-licens
 En (1) Teknisk specialist med lägst NM-TS-licens
 En (1) Assisterande teknisk specialist med lägst NM-TS-licens
 En (1) Dataoperatör med lägst NM-DVO-licens
 En (1) Videooperatör med lägst NM-DVO-licens
Domarpanel bestående av:
 En (1) skiljedomare med lägst NM-licens
 3-6 poängdomare med lägst NT-licens (Kvaltävling) / NM-licens (SM/JSM/USM/RM)
Övriga tävlingsfunktionärer:
 En (1) Speaker
 En (1) Tidtagare
 En (1) Videofilmare
 En (1) Assistent till skiljedomaren
 Övriga tävlingsfunktionärer som krävs för att genomföra tävlingen
b) Klubbtävling
Teknisk panel bestående av:
 En (1) teknisk kontrollant med lägst NT-TC-licens
 En (1) teknisk specialist med lägst NT-TS-licens
Domarpanel bestående av:
 En (1) skiljedomare med lägst NM-licens, som också kan fungera som en av
poängdomarna
 Minst tre (3) poängdomare med lägst RT-licens
Övriga tävlingsfunktionärer:
 En (1) Speaker
 En (1) Tidtagare
 En (1) Videofilmare
 En (1) Videoklippare
 En (1) Datainmatare som är utbildad Lokal DO eller DVO med lägst licens RT-DVO
 En (1) Assistent till skiljedomaren
 Sekretariat/Datahanterare
 Övriga tävlingsfunktionärer som krävs för att genomföra tävlingen
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§ 304
Utseende av tekniska funktionärer till tävlingar
Ansvar för att utse tekniska funktionärer till tävlingar är enligt följande:
Tävling
Interclubtävling
Förbundstävling
Elitserietävling
A-tävling (inkl DM)
Klubbtävling

TC/TS/DVO
Förbundet
Förbundet
Förbundet
Arrangören
Arrangören

Skiljedomare
Förbundet
Förbundet
Förbundet
Arrangören
Arrangören

Domare
Arrangören (TEK ska godkänna panelen)
Förbundet
Förbundet
Arrangören
Arrangören

Vid brist på tekniska funktionärer har Förbundstävlingar, DM och A-tävlingar prioritet före Klubbtävlingar.
För Stjärntävlingar ansvarar arrangören för att anlita en huvudbedömare och bedömare. Förutom
huvudbedömaren får inga ordinarie domarresurser upptas.
Arrangör ska sträva efter att teknisk panel och domarpanel sammansätts av tekniska funktionärer som
representerar olika medlemsföreningar.
Teknisk panel: På förbundstävlingar ska teknisk kontrollant och tekniska specialister representera olika
medlemsföreningar, men sådan begränsning finns inte vid A-tävlingar och Klubbtävlingar.
Domarpanel: Det kan vara fler än en domare som representerar samma medlemsförening, men
huvudregeln är att de då inte får utgöra hälften eller majoriteten av panelen. För A-tävlingar och
Klubbtävlingar gäller dock att två domare kan representera samma medlemsförening, även om de skulle
utgöra majoritet. För Stjärntävlingar finns inga begränsningar.
Arrangören är alltid ytterst ansvarig för att teknisk panel och domarpanel består av tekniska funktionärer
med korrekt licens.
§ 305
Regler för tekniska funktionärer
Med tekniska funktionärer avses skiljedomare, domare, tekniska specialister, tekniska kontrollanter, data/videooperatörer, tekniska delegater samt av förbundet utsedd teknisk support.
Som teknisk funktionär förväntas Du:


uppträda med diskretion under tävling
Detta innebär bl a att det under tävling inte är tillåtet att prata med åskådare eller andra annat än genom
skiljedomaren. Fr.o.m. att tävlingen har börjat till och med att samtliga tävlingsmoment är avslutade är det förbjudet
att diskutera sina egna eller andra tekniska funktionärers bedömningar med någon annan än skiljedomaren eller
inom den tekniska panelen.



följa ISU:s etiska kod (ISU Communication No 2215 eller senare uppdatering), Förbundets
verksamhetsidé, värdegrund, vision och uppförandekod samt policys, regler och riktlinjer



vara medlem i förening som är ansluten till Förbundet



iaktta sparsamhet i samband med bokning av resor i enlighet med Förbundets resepolicy.
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Begränsningar i tillsättandet av tekniska funktionärer (Rule 121)
 Tekniska kontrollanter, tekniska specialister, skiljedomare, domare, data- och videooperatörer får
inte vara heltidsanställda sportjournalister eller TV-kommentatorer.
 Skiljedomare, tekniska kontrollanter och tekniska specialister får inte tävla i sina respektive grenar.
 Tekniska funktionärer får inte medverka i tävlingar som inte är sanktionerade av Förbundet. Som
tävling räknas även TV-program som genomförs som en form av tävling med någon typ av
bedömning. Se även ISU Communication No 1416.
Teknisk kontrollant
 Får inte fungera som teknisk specialist under samma tävlingssäsong oavsett gren.
 Bör inte fungera som skiljedomare och/eller domare i en annan kategori vid samma tävling.
Teknisk specialist
 Får inte fungera som skiljedomare och/eller teknisk kontrollant och/eller domare under samma
tävlingssäsong oavsett gren.
Tränare
 Med tränare avses här person som regelbundet instruerar och/eller assisterar åkare på träning,
tävling eller test, oavsett om ekonomisk ersättning utgår eller inte. Möjligheterna för tränare att
erhålla/inneha licens som teknisk funktionär är begränsade.
- Tränare till åkare på stjärntävlingsnivå kan erhålla/inneha högst domarlicens RTS.
- För licens som domare/teknisk kontrollant (högre än RTS) tillåts endast att vara tränare för
olicensierade åkare.
- Tränare kan erhålla/inneha licens som teknisk specialist eller data-/videooperatör.
Aktiva tävlingsåkare
 Aktiva tävlingsåkare kan inte erhålla eller inneha licens som teknisk funktionär.
Intressekonflikt
Med utgångspunkt från ISU:s etiska kod ska intressekonflikt för tekniska funktionärer undvikas genom
nedanstående:
Huvudregel
 Med ”anhörig” avses i denna regel alla personer som, beroende på sin relation, rimligen kan antas
stå i intressekonflikt till en tävlande åkare eller tränare.
 Anhörig till en åkare tillåts inte fungera som teknisk funktionär vid tävling när åkaren deltar. Anhörig
kan dock fungera som teknisk funktionär i andra klasser vid samma tävling förutsatt att detta inte
kan ses som en intressekonflikt.
 Anhörig till en tränare tillåts inte fungera som teknisk funktionär vid en tävling där tränaren har åkare
som deltar. Anhörig till tränare kan dock fungera som teknisk funktionär i andra klasser vid samma
tävling förutsatt att detta inte kan ses som en intressekonflikt.
 Tränare får inte fungera som teknisk specialist vid tävlingar vid vilka egna åkare deltar.
 Anhöriga tekniska funktionärer får inte tjänstgöra som skiljedomare, teknisk kontrollant, teknisk
specialist och/eller domare vid samma tävling även om de representerar olika medlemsföreningar.
 Skiljedomaren beslutar om frågor rörande eventuell intressekonflikt som uppstår under tävling.
 Samtliga tekniska funktionärer har ett eget ansvar att tillse att intressekonflikt inte uppstår vid
tillsättning av teknisk panel och domarpanel vid tävlingar. Ansvaret vilar uteslutande på varje individ
att inte försätta sig i någon jävsituation.
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Undantag från huvudregeln:
Intressekonflikt

A-tävling

Klubbtävling

Stjärntävling

Teknisk funktionär
anhörig till åkare

Inget undantag

Får inte bedöma egna
barn eller syskon

Får inte bedöma egna
barn eller syskon

Teknisk funktionär
anhörig till tränare

Inget undantag

Ingen begränsning

Ingen begränsning

Tränare som teknisk
specialist eller
bedömare

Teknisk specialist kan verka som teknisk
specialist och tränare vid samma tävling, dock
inte för tävlingsklass där egna åkare deltar.
Arrangören ska inte belastas med någon
merkostnad.

Får vara bedömare av
egen åkare

Anhöriga tekniska
funktionärer

Ingen begränsning

Ingen begränsning
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Tekniska funktionärer
(Rule 430/920)
 måste hålla sig fullt uppdaterade på alla områden rörande deras uppdrag i ISU General och Special
Regulations, Tekniska regler, ISU Communications, handböcker, förbundets Tävlings- och
Uppvisningsregler samt uppdateringar på förbundets hemsida
 måste ha tillfredställande syn, hörsel och generell fysisk hälsa för att kunna utföra sitt uppdrag
 måste uppträda med diskretion
 får inte visa partiskhet för eller emot någon deltagare
 måste vara helt opartisk och neutral i alla lägen
 ska basera sina poäng och beslut endast på det aktuella framträdandet, inte påverkas av rykte eller
tidigare resultat
 måste bortse från publikens ovationer eller ogillande
 får under tävlingen inte diskutera sina egna eller andras poäng och beslut med någon annan än
skiljedomaren och/eller, för medlemmar av tekniska panelen med tekniska kontrollanten
 får inte fungera som TV-kommentator eller delta i kommunikation med media, TV eller annat än
genom skiljedomaren i den del av tävlingen där de tjänstgör
 måste ha all form av elektronisk kommunikationsutrustning såsom mobiltelefoner, läsplattor, smarta
klockor etc. avstängd när de är på sin plats under tävlingen
Skiljedomarens ansvar och befogenheter
(Rule 430, 431, 433/920, 921, 923)
 Kontrollerar efterlevnaden av alla regler rörande behörighet att delta i tävling
 Ansvarar för fastställande av startordning
 Leder domarpanelen (Inklusive att säkerställa att domarna inte tar med sig vare sig resultat från
tidigare tävlingar eller elektronisk kommunikationsutrustning till domarborden. Domarna får inte
prata med varandra under tävlingen eller indikera fel genom t.ex. kommentarer eller ljud. Domarna
får inte titta på siffror som matas in av domarna som sitter bredvid.) Vid behov agerar skiljedomaren
som ansvarig talesperson för domarpanelen
 Genomför det inledande domarmötet samt ett möte med domarna innan varje tävlingssegment
(även Rule 431/921)
 Kontrollerar att Rule 514/964 avseende uppvärmningsperioder följs
 Mäter tiden som åkarna använder för att ta sin startposition och beslutar om efterföljande möjliga
avdrag eller utträde ur tävlingen (se Rule 514/952
 Beslutar om nödvändiga åtgärder avseende fördröjd start eller omstart enligt Rule 515/965,
inklusive att instruera musikansvarig att stoppa eller starta om åkarens musik
 Bestämmer om isens kvalitet är tillräcklig för att genomföra tävling
 Beslutar om alla protester under den aktuella tävlingen
 Kan förändra formen och storleken på isytan om ofördelaktiga omständigheter uppstår
 Accepterar i samråd med tävlingsledningen eller berörd klubb att flytta tävlingen till en annan ishall
 Tar, med assistans av en tidtagare, tiden för programmet, eventuella avbrott (Rule 503 och 515
samt 816 och 843), danslyft (endast i Isdans med en andra tidtagare)
 Beslutar om avdrag enligt Rule 353, paragraf 1 n) samt Rule 843, paragraf 1 n) för följande
regelbrott: programtid, avbrott i genomförandet av programmet, avbrott av programmet med
tillåtelse att fortsätta från punkten för avbrottet, del av kostymen faller på isen, danslyft längre än
tillåtet i Isdans, samt fattningar i synkro
 Beslutar tillsammans med domarpanelen om avdrag enligt Rule 353, paragraf 1 n) samt Rule 843,
paragraf 1 n) om följande avvikelser från krav eller begränsningar: kläder/accessoarer, koreografi
och musik (endast Isdans)
 Dömer samtliga åkare för sin egen information
 Kan avbryta åkningen till dess att ordningen återställts i de fall där publiken avbryter tävlingen eller
stör möjligheten att genomföra tävlingen
 Kan, om nödvändigt, utesluta åkare från tävlingen
 Avlägsnar domare från panelen, om det är nödvändigt och baserat på viktiga och grundade orsaker.
 Förbjuder alla tränare att befinna sig på isen under tävling
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Beslutar om frågor som rör ISU Constitution, ISU Regulations samt Svenska
Konståkningsförbundets regler
Deltar i medaljceremoni
Genomför Round Table Discussion (se även Rule 431/921)
Sammanställer en rapport om tävlingen (Rule 433/923). Skiljedomarrapporten ska vara förbundet
tillhanda senast 2 veckor efter avslutad tävling.

Domarens ansvar och skyldigheter
(Rule 430, 431/920, 921)
 Ska använda hela värdeskalan för GOE och programkomponenterna.
 Måste döma självständigt och får under bedömningen inte prata med annan domare eller indikera
fel genom handling eller ljud
 Får inte använda i förväg preparerade poäng
 Beslutar tillsammans med skiljedomaren om avdrag enligt Rule 353, paragraf 1 n) samt Rule 843,
paragraf 1 n) för följande avvikelser från krav eller begränsningar: kläder/accessoarer, koreografi
och musik (endast Isdans)
 Måste delta i det inledande domarmötet (se Rule 431/921) samt möten som skiljedomaren håller
före varje tävlingssegment
 Måste delta i Round Table discussion efter tävlingen
Tekniska kontrollantens ansvar och befogenheter
(Rule 430, 431, 432, 433/920, 921, 922, 923)
 Godkänner eller korrigerar borttagandet av element
 Övervakar och, vid behov, korrigerar den tekniska specialistens benämningar. Övervakar
dataoperatörens inmatning av namn och korrekt svårighetsgrad på de utförda elementen. Om ingen
av de tekniska specialisterna håller med om korrigeringen kvarstår det ursprungliga beslutet. Om
den tekniska specialisten och den assisterande tekniska specialisten inte är överens om ett element
eller svårighetsgrad fäller den tekniska kontrollanten avgörandet.
 Godkänner eller korrigerar identifikationen av förbjudna element/rörelser
 Godkänner eller korrigerar identifikationen av fall oavsett var i programmet det inträffat
 Närvarar vid träning i samband med tävlingen i tillräcklig utsträckning för att förbereda sig
 Assisterar, om möligt, skiljedomaren vid Round Table Discussion (Rule 431/921)
 Leder tekniska panelens inledande möte (Rule 432/922) och möten med den tekniska panelen inför
varje tävlingssegment
 Leder tekniska panelens möte efter tävlingen (Rule 432/922)
 Sammanställer och skickar en rapport om tävlingen till Förbundet (Rule 433/923)
 Deltar i medaljceremonin
Tekniska specialistens/Assisterande tekniska specialistens skyldigheter (Rule 430/920)
 Identifierar och benämner utförda element
 Identifierar svårighetsgrad av de utförda elementen
 Identifierar förbjudna element/rörelser
 Identifierar fall oavsett var i programmet det inträffat
 Identifierar och tar bort extra element
 Närvarar vid träning under tävlingen i tillräcklig utsträckning för att förbereda sig
 Deltar i tekniska panelens inledande möte (Rule 432/922) och möten med den tekniska panelen
inför varje tävlingssegment
 Deltar i tekniska panelens möte efter tävlingen (Rule 432/922)
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Dataoperatörens skyldigheter (Rule 430/920)
 Matar in de benämnda elementen
 Matar in svårighetsgrad på de benämnda elementen
 Korrigerar element eller svårighetsgrad efter instruktion av den tekniska kontrollanten
 Indikerar till den tekniska specialisten och kontrollanten de extra element som identifieras av datorn
Videooperatörens skyldigheter (Rule 430/920)


Spelar in varje element separat så att tekniska panelen, skiljedomaren och domarna kan titta på
elementen vid behov

Dataoperatören och videooperatören


Ger support till de tekniska specialisterna och tekniska kontrollanten



Deltar i tekniska panelens inledande möte (Rule 432/922) och möten med den tekniska panelen
inför varje tävlingssegment



Deltar, om möjligt, i tekniska panelens möte efter tävlingen (Rule 432/922)
§ 306
Utvärdering av tekniska funktionärers insats vid tävling

Tekniska funktionärers insats vid en tävling utvärderas baserat på ordinarie rapporter från skiljedomare och
teknisk kontrollant. Rapport om specifik händelse får också lämnas av övriga medlemmar av domarpanel
och teknisk panel samt av arrangören vid aktuell tävling. Varje sådan rapport ska innefatta trovärdiga och
motiverade bevis.
Anmärkningar kan utdelas enligt följande:
Anmärkning 1

Frånvaro från inledande domarmöte/möte för teknisk
panel och/eller Round Table Discussion/Technical Panel
Review utan godtagbar anledning.

Anmärkning 2

Upprepning av anmärkning 1 inom två (2) år.
Mycket allvarliga fel i bedömning eller beslut vid tävling.

Anmärkning 3

Upprepning av anmärkning 2 inom två (2) år.

Förbundets Tekniska kommitté beslutar om anmärkning och meddelar berörd teknisk funktionär.
Anmärkning är aktiv innevarande säsong och efterföljande säsong.
När anmärkning 3 har uppnåtts vidtar följande procedur:
- Tekniska kommittén informerar den tekniska funktionären, som har möjlighet att yttra sig inom
fjorton (14) dagar.
- Tekniska kommittén beslutar därefter om påföljd som kan vara
o Sänkt licens
o Borttagen licens
o Inga uttagningar till förbundsuppdrag under specificerad tidsperiod
o Nödvändighet att gå om kurs
o Förlorad rätt att vara kursföreläsare
- Tekniska kommitténs beslut kan inte överklagas
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§ 307
Ersättning till tekniska funktionärer samt utbetalning
Ersättning till tekniska funktionärer innefattar resekostnader, traktamente för tävlings- och erforderliga
resdagar samt arvode för tävlingsdagarna enligt dokumentet ”Ersättningsregler för tekniska funktionärer”.
Arvodena beslutas av förbundsstyrelsen.
Ersättning mot upprättad och godkänd reseräkning ska utbetalas via konto senast trettio (30) dagar efter
avslutad aktivitet. Vid behov utbetalas förskott till funktionär vilket sedan avräknas mot upprättad räkning.
§ 308
Ansvar för övriga tävlingsfunktionärer
Tävlingsarrangören ansvarar för att alla som anlitas som övriga tävlingsfunktionärer är fullt förtrogna med
tilldelade uppgifter.
§ 309-399 reserverade
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4. SPECIELLA REGLER FÖR MÄSTERSKAP OCH NATIONELLA TÄVLINGAR
A. MÄSTERSKAP
§ 400
Svenska Mästerskap
Omfattning av SM och JSM
Tävlingarna omfattar följande klasser:
Seniorer (SM)

Individuellt mästerskap för Damer
Individuellt mästerskap för Herrar
Paråkningsmästerskap, dam och herre
Isdansmästerskap, dam och herre
Lagmästerskap för Synkroniserad konståkning

Juniorer (JSM)

Individuellt mästerskap för Juniorer Damer
Individuellt mästerskap för Juniorer Herrar
Paråkningsmästerskap för Juniorer, dam och herre
Isdansmästerskap för Juniorer, dam och herre
Lagmästerskap för Juniorer i Synkroniserad konståkning

Tid och anordnande
Tävling om SM respektive JSM avgörs en gång per tävlingssäsong, gällande för säsongens andra
kalenderår. Tävlingarna anordnas av Förbundet eller av SDF eller medlemsförening på uppdrag av
Förbundet.
Kungörelse
Inbjudan till SM och JSM ska publiceras på arrangörens hemsida och länkas till aktuell tävling i IndTA
senast trettio (30) dagar före den första tävlingsdagen. I samband med detta ska tävlingen öppnas för
anmälan i IndTA samtidigt som information skickas med e-post till samtliga medlemsföreningar i Förbundet.
Reserverad tävlingstid
På de dagar SM respektive JSM genomförs får inga andra nationella tävlingar inom samma gren anordnas i
landet utan tillstånd från Förbundet. För stjärntävlingar och uppvisningar gäller att de inte får anordnas
samtidigt i samma eller angränsande SDF.
Begränsning i deltagande/kvalificering
Kvalificering till SM respektive JSM i Singelåkning sker via Elitserien enligt de riktlinjer som ges ut av
Förbundet inför varje tävlingssäsong.
Antalet deltagare i singelåkning är begränsat enligt följande:
SM Damer
SM Herrar
JSM Damer
JSM Herrar

15
8
18
10

För SM respektive JSM i paråkning och isdans krävs ingen kvalificering utöver ålders- respektive testkrav.
Seger i JSM utgör inget hinder för deltagande i kommande JSM-tävlingar, så länge ålderskraven uppfylls.
Under en och samma tävlingssäsong får åkaren tävla i både JSM och SM.
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Tävlingselement
Tävlingselement och tekniska regler för respektive tävlingsklass meddelas av Förbundet för varje
tävlingssäsong i Tekniska regler, enligt § 102.
Mästerskaps fordringar och titlar
För att segraren ska tillerkännas Svenskt Mästerskap måste minst två (2) deltagare ha startat i klassen.
Segraren erhåller titeln:
Senior:

Svensk mästarinna i konståkning
Svensk mästare i konståkning
Svenska mästare i Paråkning
Svenska mästare i Isdans
Svenska mästare i Synkroniserad konståkning

Junior:

Svensk juniormästarinna i konståkning
Svensk juniormästare i konståkning
Svenska juniormästare i Paråkning
Svenska juniormästare i Isdans
Svenska juniormästare i Synkroniserad konståkning

RF:s mästerskapstecken utdelas till respektive segrare, när kriterierna för mästartitel är uppfyllda. Dessa är
utförda i förgyllt brons. För andra respektive tredje plats i sådan tävling utdelas RF-tecken i silverrespektive bronsutförande.
Förbundets medaljer i guld, silver respektive brons utdelas till de tre (3) först placerade i respektive
tävlingsklass.
Samtliga mästerskapstecken och medaljer beställs av förbundet och bekostas av arrangören.
Tekniska funktionärer
Förbundets Tekniska kommitté utser teknisk panel, skiljedomare och minst sju (7) poängdomare för
Singelåkning och minst tre (3) för övriga grenar, om möjligt högst en (1) från en och samma deltagande
förening.
§ 401
Svenska Mästerskap i Synkroniserad konståkning
För tävlingar om Svenska Mästerskap i Synkroniserad konståkning gäller § 400 med avvikelser enligt denna
paragraf.
SM-tävlingar i Synkroniserad konståkning omfattar Senior- och Juniorklass
Kvalificering till SM och JSM sker enligt följande:
1. Laget måste delta i minst en (1) kvaltävling för synkro under innevarande tävlingssäsong.
2. Laget måste uppnå lägst Level Base på samtliga element i kortprogram och friåkning vid en
kvaltävling.
RF:s mästerskapstecken delas ut till segrande lag, när kriterierna för mästartitel är uppfyllda samt i miniatyr
till deltagarna i det segrande laget, inklusive anmälda reserver. Dock med det undantaget att, om deltagarna
i laget är medlemmar i olika föreningar utdelas inte något mästerskapstecken till laget utan endast
miniatyrtecken till deltagarna i laget.
Förbundets medaljer i guld, silver respektive brons utdelas till samtliga deltagare, inklusive anmälda
reserver i de tre (3) först placerade lagen i respektive tävlingsklass.
§ 402-409 reserverade
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§ 410
Distriktsmästerskap (DM)
Omfattning
Tävlingarna omfattar samma klasser som vid tävlingar om Svenska Mästerskap enligt § 400.
Tid och anordnande
I distrikt med en eller flera medlemsföreningar ska vederbörande SDF årligen anordna tävlingar om DM. DM
anordnas på tid som anvisas av Förbundet.
DM-tävlingar ska anordnas som A-tävling.
Kungörelse
Inbjudan till DM ska publiceras på arrangörens hemsida och länkas till aktuell tävling i IndTA senast trettio
(30) dagar före första tävlingsdagen. I samband med detta ska tävlingen öppnas för anmälan i IndTA
samtidigt som information skickas med e-post till samtliga medlemsföreningar inom aktuellt SDF.
Reserverad tävlingstid
På de dagar DM genomförs får inga andra tävlingar eller uppvisningar i samma gren anordnas inom samma
SDF.
Begränsat deltagande
I DM-tävlingar får endast delta medlemsföreningar vilkas hemort är belägen inom vederbörande SDFområde för sådant mästerskap. Dock kan andra medlemsföreningar bjudas in för att utöka deltagarantalet
om DM genomförs som A-tävling. Deltagarna från medlemsföreningar utanför vederbörande SDF tävlar
dock inte om DM.
Under en och samma tävlingssäsong får föreningsmedlem delta i DM-tävlingar i samma idrottsgren endast
inom ett (1) SDF.
I singelåkning får endast Senior A, Junior A och Ungdom A delta i DM-tävlingar.
Alla åkare som uppfyller ålders- och testkrav enligt tävlingsreglerna har rätt att delta. Begränsning av
deltagare får inte göras på annat sätt.
Tävlingselement
Tävlingselement och tekniska regler för respektive tävlingsklass meddelas av Förbundet för varje
tävlingssäsong i Tekniska regler enligt § 102.
Mästerskaps fordringar och titlar
För att segraren ska tillerkännas Distriktmästerskap måste minst två (2) deltagare ha startat i klassen.
Segraren erhåller titeln:

Seniorer:

Distriktsmästarinna i konståkning
Distriktsmästare i konståkning
Distriktsmästare i Paråkning
Distriktsmästare i Isdans
Distriktsmästare i Synkroniserad konståkning

Juniorer:

Distriktsjuniormästarinna i konståkning
Distriktsjuniormästare i konståkning
Distriktsjuniormästare i Paråkning
Distriktsjuniormästare i Isdans
Distriktsjuniormästare i Synkroniserad konståkning

RF:s mästerskapstecken rekvireras från RF på särskild blankett som tillhandahålls av Förbundet.
RF-tecken finns inte för ungdomsklasserna och dessa erhåller ingen mästerskapstitel.
Tekniska funktionärer
SDF utser skiljedomare och minst tre (3) poängdomare, om möjligt högst en (1) från en och samma
förening.
Teknisk panel utses enligt § 304.

§ 411-419 reserverade
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B. ÖVRIGA NATIONELLA TÄVLINGAR
§ 420
USM/RM
Omfattning
USM/RM är en nationell tävling och omfattar följande klasser:
USM

Individuellt mästerskap för Ungdom Flickor 15
Individuellt mästerskap för Ungdom Pojkar 15
Paråkningsmästerskap för Ungdom, pojke och flicka
Isdansmästerskap för Ungdom, pojke och flicka
Lagmästerskap för Synkroniserad konståkning

RM

Individuellt mästerskap för Ungdom Flickor 13
Individuellt mästerskap för Ungdom Pojkar 13
Paråkningsmästerskap för Debutanter, pojke och flicka
Isdansmästerskap för Debutanter, pojke och flicka
Lagmästerskap för Debutanter i Synkroniserad konståkning

Tid och anordnande
Tävling om USM och RM avgörs en gång per tävlingssäsong, under för säsongens andra kalenderår.
Tävlingarna anordnas av Förbundet eller av SDF eller medlemsförening på uppdrag av Förbundet.
Kungörelse
Inbjudan till USM och RM ska publiceras på arrangörens hemsida och länkas till aktuell tävling i IndTA
senast trettio (30) dagar före den första tävlingsdagen. I samband med detta ska tävlingen öppnas för
anmälan i IndTA samtidigt som information skickas med e-post till samtliga medlemsföreningar i Förbundet.
Reserverad tävlingstid
På de dagar USM och RM genomförs får inga andra nationella tävlingar inom samma gren anordnas utan
tillstånd från Förbundet. För stjärntävlingar och uppvisningar gäller att de inte får anordnas samtidigt i
samma eller angränsande SDF.
Begränsning i deltagande/kvalificering
Kvalificering till USM och RM i singelåkning sker via Morgondagarserien enligt de riktlinjer som ges ut av
Förbundet inför varje tävlingssäsong.
Antalet deltagare i singelåkning är begränsat enligt följande:
USM Flickor (Ungdom 15)
RM Flickor (Ungdom 13)
USM Pojkar

18
18
10

För USM respektive RM i paråkning och isdans krävs ingen kvalificering utöver ålders- respektive testkrav.
Seger i USM eller RM utgör inget hinder för deltagande i kommande USM/RM-tävlingar, så länge
ålderskraven uppfylls.
Tävlingselement
Tävlingselement och tekniska regler för respektive tävlingsklass meddelas av Förbundet för varje
tävlingssäsong i Tekniska regler enligt § 102.
Tekniska funktionärer
Förbundets Tekniska kommitté utser teknisk panel, skiljedomare och minst sex (6) poängdomare för
Singelåkning och minst (3) för övriga grenar, om möjligt högst en (1) från en och samma deltagande
förening.
Medaljer
Förbundets medaljer i guld, silver respektive brons utdelas till de tre (3) först placerade i respektive
tävlingsklass. Medaljerna beställs av Förbundet och bekostas av arrangören.
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§ 421
USM/RM i Synkroniserad konståkning
För tävlingar om USM och RM i Synkroniserad konståkning gäller § 420 med avvikelser enligt denna
paragraf. Omfattningen är Ungdomsklass (USM) och Debutantklass (RM).
Kvalificering till USM och RM sker enligt följande:
1. Laget måste delta i minst en (1) kvaltävling för synkro under innevarande tävlingssäsong.
2. Laget måste uppnå lägst Level Base på samtliga element i kortprogram och friåkning vid en
kvaltävling.
Förbundets medaljer i guld, silver respektive brons utdelas till samtliga deltagare i de tre (3) först placerade
lagen i respektive tävlingsklass.
§ 422-429 reserverade
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§ 430
SKF-trofén
Omfattning
SKF-trofén är en nationell tävling för distriktslag och omfattar följande klasser.
Klass
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tävlingsklass
Senior Damer
Junior Damer
Ungdom 15 Flickor
Ungdom 13 Flickor
Senior Herrar
Junior Pojkar
Ungdom Pojkar
Senior Par
Junior Par
Ungdom Par

Tid och anordnande
SKF-trofén anordnas en gång per tävlingssäsong. Tävlingarna anordnas av SDF eller medlemsförening på
uppdrag av Förbundet.
Kungörelse
Inbjudan till SKF-trofén ska publiceras på arrangörens hemsida och länkas till aktuell tävling i IndTA senast
trettio (30) dagar före första tävlingsdagen. I samband med detta ska tävlingen öppnas för anmälan i IndTA
samtidigt som information skickas med e-post till samtliga SDF.
Reserverad tävlingstid
På de dagar SKF-trofén genomförs får inga andra nationella tävlingar inom samma gren anordnas utan
tillstånd från Förbundet. För stjärntävlingar och uppvisningar gäller att de inte får anordnas samtidigt i
samma eller angränsande SDF.
Begränsning i deltagande
Antalet deltagande lag är begränsat till ett (1) per distrikt.
Inga individuella åkare utanför lagtävlingen tillåts.
Laget ska bestå av minst tre (3) och högst nio (9) åkare/par.
a) För att kunna utnyttja maximalt antal deltagare (9) ska laget representeras av minst en/ett (1)
åkare/par i minst fyra (4) olika klasser, varav minst en (1) deltagare i herr- eller pojkklass eller
minst ett (1) deltagande par
- Vid deltagare i färre än 4 klasser förloras en plats
- Saknad deltagare i herr-, pojk- eller parklass förloras en plats
b) Laget måste vara representerat i minst två (2) klasser
c) Maximalt fyra (4) åkare i ett lag kan delta i samma klass
Tävlingselement
Tävlingselement och tekniska regler för respektive tävlingsklass meddelas av Förbundet för varje
tävlingssäsong i Tekniska regler, enligt § 102.
Om inte annat anges gäller regler för A-klasser, kortprogram för ”Övriga tävlingar”.
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Beräkning av lagresultat
Lagresultat beräknas för kortprogrammet och friåkningen separat och summeras. Deltagares sammanlagda
placering har i detta avseende ingen betydelse. Beräkning görs enligt följande:


Samtliga deltagare i respektive klass erhåller lagpoäng baserat på sin placering i respektive
tävlingsdel (1=40, 2=30, 3=20, övriga 10 poäng)



För att deltagare ska erhålla full lagpoäng gäller följande: för singel minst tre (3) deltagare i klassen,
för par minst två (2) par i klassen. När detta inte är uppfyllt erhåller dessa deltagare 10 lagpoäng.



Lagpoängen summeras efter kortprogrammet och ger en lagrankning efter kortprogrammet. Vid lika
poäng är lagen lika.



Lagpoängen summeras sedan separat för friåkningen och läggs till lagpoängen efter
kortprogrammet.



Det distriktslag som har högst lagpoäng är segrare i SKF-Trofén



Vid lika total lagpoäng är det lag före som har deltagare i flest klasser. Är även det lika är det lag
före som har högst lagpoäng i friåkningen. Är även det lika delar lagen placering.

Medaljer
Förbundets medaljer i guld, silver respektive brons utdelas till lagmedlemmarna i de tre (3) först placerade
lagen. Medaljerna beställs av Förbundet samt bekostas av arrangören.
Pokaler
Varje deltagare i segrande lag erhåller en (1) pokal i miniatyr. Pokalerna beställs och bekostas av
Förbundet.
Vandringspris
Segrande distriktslag erhåller Förbundets vandringspris, som lämnas vidare till följande års segrare.
Tekniska funktionärer
Förbundets Tekniska kommitté utser teknisk panel, skiljedomare och minst fem (5) poängdomare, om
möjligt högst en (1) från en och samma deltagande förening.

§ 431-439 reserverade
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§ 440
Elitseriefinal/Morgondadagarfinal
Omfattning
Elitseriefinalen/Morgondagarfinalen är en nationell tävling och omfattar följande klasser:
Elitserie

Morgondagarserie

Senior Damer
Senior Herrar
Junior Damer
Junior Herrar

Ungdom Flickor 15
Ungdom Flickor 13
Ungdom Pojkar

Tid och anordnande
Elitseriefinalen genomförs en gång per tävlingssäsong. Tävlingarna anordnas av Förbundet eller av SDF
eller medlemsförening på uppdrag av Förbundet.
Kungörelse
Inbjudan till Elitseriefinalen/Morgondagarfinalen ska publiceras på arrangörens hemsida och länkas till
aktuell tävling i IndTA senast trettio (30) dagar före första tävlingsdagen. I samband med detta ska tävlingen
öppnas för anmälan i IndTA samtidigt som information skickas med e-post till samtliga medlemsföreningar i
Förbundet.
Reserverad tävlingstid
På de dagar Elitseriefinalen/Morgondagarfinalen avhålls får inga andra nationella tävlingar inom samma
gren anordnas utan tillstånd från Förbundet. För stjärntävlingar och uppvisningar gäller att de inte får
anordnas samtidigt i samma eller angränsande SDF.
Begränsning i deltagande/kvalificering
Kvalificering till Elitseriefinalen/Morgondagarfinalen sker via Elitserien/Morgondagare enligt de riktlinjer som
ges ut av Förbundet inför varje tävlingssäsong.
Antalet deltagare är begränsat enligt följande:
Senior Damer
Senior Herrar
Junior Damer
Junior Herrar
Ungdom 15 Flickor
Ungdom 13 Flickor
Ungdom Pojkar

10
5
12
5
8
8
5

Tävlingselement
Tävlingselement och tekniska regler för respektive tävlingsklass meddelas av Förbundet för varje
tävlingssäsong i Tekniska regler enligt § 102.
Tekniska funktionärer
Förbundets Tekniska kommitté utser teknisk panel, skiljedomare och minst fem (5) poängdomare, om
möjligt högst en (1) från en och samma deltagande förening.
Medaljer
Förbundets medaljer i guld, silver respektive brons utdelas till de tre (3) först placerade i respektive
tävlingsklass. Medaljerna beställs av Förbundet och bekostas av arrangören.
§ 441-449 reserverade
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§ 450
Elitserie/Morgondagarserie – Deltävlingar
Omfattning
Deltävlingar för Elitserien/Morgondagarserien är nationella tävlingar och omfattar följande klasser:
Elitserie

Morgondagarserie

Senior Damer
Senior Herrar
Junior Damer
Junior Herrar

Ungdom Flickor 15
Ungdom Flickor 13
Ungdom Pojkar

Tid och anordnande
Deltävlingar för Elitserien/Morgondagarserien genomförs varje tävlingssäsong. Antalet deltävlingar beslutas
av Förbundet. Tävlingarna anordnas av SDF eller medlemsförening på uppdrag av Förbundet.
Kungörelse
Inbjudan till deltävling i Elitserien/Morgondagarserien ska publiceras på arrangörens hemsida och länkas till
aktuell tävling i IndTA senast trettio (30) dagar före första tävlingsdagen. I samband med detta ska tävlingen
öppnas för anmälan i IndTA samtidigt som information skickas med e-post till samtliga medlemsföreningar i
Förbundet.
Begränsning i deltagande/kvalificering
Kvalificering till deltävling i Elitserien/Morgondagarserie sker enligt riktlinjer som ges ut av Förbundet inför
varje tävlingssäsong.
Tävlingselement
Tävlingselement och tekniska regler för respektive tävlingsklass meddelas av Förbundet för varje
tävlingssäsong i Tekniska regler enligt § 102.
Tekniska funktionärer
Förbundets Tekniska kommitté utser teknisk panel, skiljedomare och minst fem (5) poängdomare, om
möjligt högst en (1) från en och samma deltagande förening.
Medaljer
Förbundets medaljer i guld, silver respektive brons utdelas till de tre (3) först placerade i respektive
tävlingsklass. Medaljerna beställs av Förbundet och bekostas av arrangören.
§ 451-499 reserverade
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5. HEDERSMÄRKE
§ 500
Bestämmelser för förbundets förtjänstmärke för elitkonståkare
”Stora Grabbars och Tjejers Märke”
1. Elitkonståkare erhåller poäng för placeringar vid tävlingar enligt tabellen i bilaga 1.
2. Endast seniortävlingar räknas.
3. Minst tio (10) poäng måste erhållas från internationella tävlingar.
4. För att erhålla märket ”STOR GRABB/STOR TJEJ” ska åkaren ha uppnått lägst 20 poäng under
minst tre (3) säsonger.
5. Poäng räknas endast för aktiva åkare.
6. Innehavare av märket ”STOR GRABB/STOR TJEJ” har, efter kontakt med arrangör i förväg, rätt att
få tillgång till fritt inträde till alla av Förbundet eller dess underorganisationer anordnade tävlingar
och uppvisningar i konståkning.
7. Ansökan ska göras av åkarens medlemsförening när åkaren uppnått erforderlig poäng. Särskild
blankett på förbundets hemsida ska användas. Beslut om utnämning fattas av förbundsstyrelsen.
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Bestämmelser för Svenska Konståkningsförbundets förtjänstmärke för elitkonståkare
”STORA GRABBARS OCH TJEJERS MÄRKE”
POÄNGTABELL
Tävling
(endast senior)
OS
VM

Placering

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nått final

Singel, Par, Isdans

10,0

9,0

8,0

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

2,0

Singel, Par, Isdans

10,0

9,0

8,0

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

2,0

Synkro

7,0

6,0

5,0

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

EM

Singel, Par, Isdans

8,0

7,0

6,0

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

Grand Prix

Singel, Par, Isdans

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

NM

Singel, Par, Isdans

2,0

1,5

1,0

Synkro

1,0

0,5

Internationell tävling
med minst 6 länder

Singel, Par, Isdans

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

Synkro (min 5 länder)

2,0

1,5

1,0

SM

Singel, Par, Isdans
Synkro

1,5
0,5

0,5

1,0

