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§ 1. Allmänt
1. Det tävlas om samtliga mästerskap en gång per säsong. Mästerskapstävlingar hålls endast om lämplig
arrangör anmäler sig. Tävlingarna är öppna för svensk medborgare tillhörande förening ansluten till
Svenska Skridskoförbundet. Tävlingarna är även öppna för icke svensk medborgare, vilken sedan minst
ett år är fast bosatt i Sverige samt tillhör förening ansluten till Svenska Skridskoförbundet och som inte
samma säsong (1/7 - 30/6) deltar i nationellt mästerskap i hemlandet. Tävlande måste ha giltig
tävlingslicens för att få starta. Tävlingarna anordnas av Förbundet eller av Förbundet utsedd arrangör.
När mästerskapen anordnas av förening eller SDF, tillkommer det denna att utfärda inbjudan och vidta
alla övriga arrangemang. Inbjudan skall, före offentliggörandet, vara godkänd av Svenska
Skridskoförbundet och kungöras senast 4 veckor före tävlingen. I inbjudan skall bl a framgå om
kvartettstart skall tillämpas.
2. Vid mästerskapstävling utser Skridskoförbundet skiljedomare, bitr. skiljedomare, starter samt bitr.
starter. Deras rese- och uppehållskostnader betalas tills vidare av SSF.
3. Resultat uppnådda på tävlingar i Sverige (sanktionerade av SSF) samt på utomhusbanor i övriga
Norden, senast dagen före anmälningstidens utgång, gäller för kvalificering och gruppindelning. Elitrådet
tar i god tid ut de löpare som är direktkvalificerade till SM, vilka placeras i grupp 1. Sedan årsmötet 2003
gäller fri anmälan till samtliga SM-tävlingar, men för senior-SM kan finnas kvaltider enligt separat
information.
4. Till en tävling skall varje berörd förening anmäla max två officiella ledare (lagledning) som får föra
respektive förenings talan samt uppehålla sig på tävlingsbanan.
5. Startavgiften vid tävlan om individuellt mästerskap eller lagmästerskap bestäms av årsmötet. Avgiften
skall, före tävlingen, insändas till arrangören. Minst 50 % av startavgifterna rekommenderas att användas
till prisanskaffningssumman.
6. Prisutdelning för mästerskapstävlingar skall hållas senast tävlingens sista dag och arrangören har
ansvaret för densamma.
7. Vid samtliga svenska mästerskap skall medaljörerna tilldelas Riksidrottsförbundets guld-, silver- resp.
bronsmedalj. Medaljerna rekvireras och bekostas av Skridsko-förbundet. För att tävlingen skall räknas
som SM krävs minst två startande i varje klass och kön, och medaljer delas ut enligt följande:
2 åkare: Guld
3 åkare: Guld och silver
4 eller fler: Guld, silver och brons
8. Varje förening eller SDF, som anordnar mästerskapstävling, skall omedelbart efter tävlingens slut
skicka resultatlistor i ett exemplar till massmedia, förbundskansli, statistikern, varje berörd förening samt
SDF. Officiellt tävlingsprotokoll på fastställda formulär skall insändas till Svenska Skridskoförbundet inom
åtta dagar efter genomförd SM-tävling.
9. Kvartettstart bör tillämpas på SM-tävlingarnas två längsta distanser gällande seniorer och juniorer,
allround.
10. För deltagande vid senior-SM är minimiåldern 15 år. För att få delta vid Junior-SM skall den aktive ha
fyllt 13 år, d v s minst tävla i ”Ungdom 13-14”.
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11. I övrigt gäller i tillämpliga delar ISU:s tävlingsregler, bl a med automatisk anpassning till ISU:s
juniorbestämmelser.
12. Det krävs årsmötesbeslut för att ändra distanser i regelverket gällande Svenskt mästerskap.
§ 2. Svenskt mästerskap för herrar, allround
1. Distanserna är 500, 5000, 1500 och 10000 meter. Tävlingarna skall äga rum på två dagar. Första dagen
tävlas på distanserna 500 och 5000 meter, och andra dagen på 1500 och 10000 meter.
2. Högsta tillåtna antal startande är 24 löpare, som alla skall åka 500, 5000 och 1500 meter och 12 löpare
på avslutande 10000 meter. Sedan årsmötet 2003 gäller dock fri anmälan till samtliga SM-tävlingar (§ 1.
3).
3. Kvalificering skall ske på grundval av, under den aktuella säsongen, uppnådda resultat och då tar man
hänsyn till sammanlagda resultat på 1500 och 5000 meter.
4. Löparna delas in i grupper med fyra löpare per grupp. Löpare med de fyra bästa kvalificeringsresultaten
placeras i grupp 1, nästa fyra i grupp 2, osv
5. Parsammansättning och parordning på första dagens distanser lottas inom varje grupp, nämnda i punkt
4. Först startar grupp 3, sedan grupp 2 och sist grupp 1.
6. På 1500 meter skall parsammansättningen baseras på den sammanlagda ställningen efter två distanser.
Om två löpare är lika i poäng rankas den löpare bättre som har den bästa tiden på 500m. Parordningen
skall vara den motsatta till rankingen, dvs 1:an och 2:an sammanlagt efter två distanser skall starta i sista
par, 3:an och 4:an i näst sista, o s v.
7. På 10000 m skall endast 12 löpare starta. Kvalifikationen baseras på två olika rankinglistor, nämligen
resultaten på 5000 m och poängställningen efter tre distanser Löpare som är bland de 12 bästa på båda
listorna är direktkvalificerade för 10000 m. Av de löpare som endast finns på en av de ovan nämnda
listorna är den med bäst placering på en av listorna den förste att kvalificera sig. Om två löpare har samma
placering i de två olika listorna kvalificerar sig den som är bäst sammanlagt efter tre distanser. Har två
löpare delad placering på den ena listan kvalificerar sig den som är bättre placerad på den andra listan.
Vid parsammansättningen placeras löparna i två lika stora grupper, de bästa efter tre distanser i grupp 1
och de övriga i grupp 2. Om två löpare har samma poängsumma placeras den löpare före som har den
bästa tiden på 5000 m. Inom varje grupp baseras parsammansättningen på löparnas resultat på 5000 m,
så att de två bästa på 5000 m möts i par på 10000 m, etc.
Startordningen skall baseras på rankingen efter tre distanser, så att ettan sammanlagt efter tre distanser
skall starta i sista par. Om tvåan sammanlagt inte går i par med ettan, skall denne starta i näst sista par.
Alla par i grupp 2 skall starta före de i grupp 1. Om en löpare, som är kvalificerad att starta på 10000
meter, skulle dra sig ur tävlingen efter lottningen får han ersättas med nästa kvalificerade löpare.
Kvartettstart bör tillämpas på såväl 5000 som 10000 m.
8. Segrare i tävlingen om svenskt mästerskap allround är den löpare som fullföljt samtliga distanser (500,
5000, 1500, 10000 meter) och då uppnått den bästa (lägsta) poängsumman. Segraren erhåller titeln
"Svensk mästare i skridskolöpning, herrar allround, för år ______"
9. Vid svenskt mästerskap sammanlagt får de, som inte är kvalificerade att åka 10000 meter parvis, åka i
uppsamlingsheat efter dem som åker parvis. Den som åker i uppsamlingsheat kan bäst bli 13:e
sammanlagt. Poängberäkningen sker på följande sätt: Löpare som vinner uppsamlingsheatet behåller den
poängsumma han har efter tre sträckor. Löpare som kommer tvåa i uppsamlingsheatet får ett poängtillägg
på 0,250 p och trean får ett tillägg på 0,500 p o s v. Den löpare, av dem som åker i uppsamlingsheatet, som
får den lägsta poängsumman får placeringen 13 och den därpå följande 14 o s v. I det fall max 16 löpare
önskar delta på 10000 m skall samtliga erbjudas möjlighet till ett vanligt lopp, med den begränsning i
sammanlagd placering som anges ovan.
§ 3. Svenskt mästerskap för damer, allround.
1. Distanserna är 500, 3000, 1500 och 5000 meter. Tävlingarna skall äga rum på två dagar. Första dagen
tävlas på distanserna 500 och 3000 meter, och andra dagen på 1500 och 5000 meter.
2. Högsta tillåtna antal startande är 16 löpare, som alla skall åka 500, 3000 och 1500 meter och 8 löpare
på avslutande 5000 meter. Sedan årsmötet 2003 gäller dock fri anmälan till samtliga SM-tävlingar (§ 1. 3).
3. Kvalificering skall ske på grundval av, under den aktuella säsongen, uppnådda resultat och då tar man
hänsyn till sammanlagda resultat på 1500 och 3000 meter.
4. Löparna delas in i grupper med fyra löpare per grupp. Löpare med de fyra bästa kvalificeringsresultaten
placeras i grupp 1, nästa fyra i grupp 2, osv
5. Parsammansättning och parordning på första dagens distanser lottas inom varje grupp, nämnda i punkt
4. Först startar grupp 4, 3, 2 och sedan grupp 1.
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6. På 1500 meter skall parsammansättningen baseras på den sammanlagda ställningen efter två distanser.
Om två löpare är lika i poäng rankas den löpare bättre som har den bästa tiden på 500 m. Parordningen
skall vara den motsatta till rankingen, d v s 1:an och 2:an sammanlagt efter två distanser skall starta i sista
par, 3:an och 4:an i näst sista, o s v.
7. På 5000 m skall endast 8 löpare starta. Kvalifikationen baseras på två olika rankinglistor, nämligen
resultaten på 3000 m och poängställningen efter tre distanser. Löpare som är bland de 8 bästa på båda
listorna är direktkvalificerade för 5000 m. Av de löpare som endast finns på en av de ovan nämnda
listorna är den med bäst placering på en av listorna den förste att kvalificera sig. Om två löpare har samma
placering i de två olika listorna kvalificerar sig den som är bäst sammanlagt efter tre distanser. Har två
löpare delad placering på den ena listan kvalificerar sig den som är bättre placerad på den andra listan.
Vid parsammansättningen placeras löparna i två lika stora grupper, de bästa efter tre distanser i grupp 1
och de övriga i grupp 2. Om två löpare har samma poängsumma placeras den löpare före som har den
bästa tiden på 3000 m. Inom varje grupp baseras parsammansättningen på löparnas resultat på 3000 m,
så att de två bästa på 3000 m möts i par på 5000 m, etc.
Startordningen skall baseras på rankingen efter tre distanser, så att ettan sammanlagt efter tre distanser
skall starta i sista par. Om tvåan sammanlagt inte går i par med ettan, skall denne starta i näst sista par.
Alla par i grupp 2 skall starta före de i grupp 1. Om en löpare, som är kvalificerad att starta på 5000 meter,
skulle dra sig ur tävlingen efter lottningen får hon ersättas med nästa kvalificerade löpare. Kvartettstart
bör tillämpas på såväl 3000 som 5000 m.
8. Segrare i tävlingen om svenskt mästerskap allround är den löpare som fullföljt samtliga distanser (500,
3000, 1500 och 5000 meter) och då uppnått den bästa (lägsta) poängsumman. Segraren erhåller titeln
"Svensk mästare i skridskolöpning, damer allround, för år____".
9. Vid svenskt mästerskap sammanlagt får de som inte är kvalificerade att åka 5000 meter parvis åka i
uppsamlingsheat efter dem som åker parvis. Den som åker i uppsamlingsheat kan bäst bli 9:a sammanlagt.
Poängberäkningen sker på följande sätt: Löpare som vinner uppsamlingsheatet behåller den poängsumma
hon har efter tre sträckor. Löpare som kommer tvåa i uppsamlingsheatet får ett poängtillägg på 0,250 p
och trean får ett tillägg på 0,500 p o s v. Den löpare, av dem som åker i uppsamlingsheatet, som får den
lägsta poängsumman får placeringen 9 och den därpå följande 10 o s v. I det fall max 12 löpare önskar
delta på 5000 m skall samtliga erbjudas möjlighet till ett vanligt lopp, med den begränsning i sammanlagd
placering som anges ovan.
§ 4. Svenskt mästerskap för herrar, sprinters.
1. Tävlingarna äger rum på två dagar. Första dagen tävlas på 500 och 1000 meter, andra dagen också på
distanserna 500 och 1000 meter.
2. Högsta tillåtna antal startande är 24 löpare. Samtliga skall åka alla distanserna (500, 1000, 500, 1000
meter). Sedan årsmötet 2003 gäller dock fri anmälan till samtliga SM-tävlingar (§ 1. 3).
3. Kvalificering skall ske på grundval av, under den aktuella säsongen, uppnådda resultat och då tar man
hänsyn till sammanlagt resultat på 500 och 1000 meter. Om två eller flera löpare är likvärdiga skall
beaktas deras näst bästa resultat på resp. distanser.
4.Löparna delas in i grupper med fyra löpare per grupp. Löpare med de fyra bästa kvalificeringsresultaten
placeras i grupp 1, nästa fyra i grupp 2, osv
5. Parsammansättning och parordning på första dagens distanser lottas inom varje grupp, nämnda i punkt
4. Först startar grupp 3, sedan grupp 2 och sist grupp 1.
6. På andra dagens 500 och 1000 meter baseras parsammansättningen på ställningen sammanlagt efter
två resp. tre distanser. Om några löpare har samma poängsumma, skall den som har bästa tiden på den
sist åkta distansen rankas före, men parsammansättningen på varje distans skall utföras så att alla
deltagare skiftar bana andra dagen.
Löpare som startat på innerbana första dagen skall åka mot löpare som startat på ytterbana etc.
Parordningen skall vara den motsatta till löparnas sammanlagda placering, d v s 1:an och 2:an
sammanlagt skall starta i sista par, med hänsyn till regeln om byte av bana, o s v.
7. Segrare i tävlingen om svenskt mästerskap sprinters är den löpare, som fullföljt samtliga distanser
(500, 1000, 500 och 1000 meter) och då uppnått den bästa (lägsta) poängsumman. Segraren erhåller
titeln "Svensk mästare i skridskolöpning, herrar sprinters, för år ____".
§ 5. Svenskt mästerskap för damer, sprinters.
1. Tävlingarna äger rum på två dagar. Första dagen tävlas på 500 och 1000 meter, andra dagen också på
distanserna 500 och 1000 meter.
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2. Högsta tillåtna antal startande är 16 löpare. Samtliga skall åka alla distanserna (500, 1000, 500, 1000
meter). Sedan årsmötet 2003 gäller dock fri anmälan till samtliga SM-tävlingar (§ 1. 3).
3. Kvalificering skall ske på grundval av, under den aktuella säsongen, uppnådda resultat på utomhusbanor i Norden och då tar man hänsyn till sammanlagt resultat på 500 och 1000 meter. Om två eller
flera löpare är likvärdiga skall beaktas deras näst bästa resultat på resp. distanser.
4. Löparna delas in i grupper med fyra löpare per grupp. Löpare med de fyra bästa kvalificeringsresultaten
placeras i grupp 1, nästa fyra i grupp 2, osv
5. Parsammansättning och parordning på första dagens distanser lottas inom varje grupp, nämnda i punkt
4. Först startar grupp 4, 3, 2 och sedan grupp 1.
6. På andra dagens 500 och 1000 meter baseras parsammansättningen på ställningen sammanlagt efter
två resp. tre distanser. Om några löpare har samma poängsumma, skall den som har bästa tiden på den
sist åkta distansen rankas före, men parsammansättningen på varje distans skall utföras så att alla
deltagare skiftar bana andra dagen.
Löpare som startat på innerbana första dagen skall åka mot löpare som startat på ytterbana etc.
Parordningen skall vara den motsatta till löparnas sammanlagda placering, d v s 1:an och 2:an
sammanlagt skall starta i sista par, med hänsyn till regeln om byte av bana, o s v.
7. Segrare i tävlingen om svenskt mästerskap sprinters är den löpare, som fullföljt samtliga distanser (500,
1000, 500 och 1000 meter) och som då uppnått den bästa (lägsta) poängsumman. Segraren erhåller titeln
"Svensk mästare i skridskolöpning, damer sprinters, för år ____".
§ 6. Svenskt mästerskap för herrar, distans.
1. Distanserna är 500, 1000, 1500, 5000 och 10000 meter. 500 och 1000 meter avgörs i samband med
sprinter-SM och 1500, 5000 och 10000 meter avgörs i samband med allround-SM.
2. Svensk mästare på 500 meter är den som har den bästa (lägsta) sammanlagda tiden efter två lopp
(innerbana + ytterbana) och svensk mästare på 1000 meter är den som vinner distansen första dagen vid
sprinter-SM.
3. Högsta tillåtna antal startande är 24 löpare på varje distans utom på 10000 meter där 12 löpare får
starta. Om distans-SM kombineras med sprinter-SM och allround-SM kan fler än 24 löpare få starta på
resp. distans, beroende på kvalificeringen till resp. distans. Varje grupp består av fyra löpare. Sedan
årsmötet 2003 gäller dock fri anmälan till samtliga SM-tävlingar (§ 1. 3).
4. Kvalificering skall ske på grundval av, under den aktuella säsongen, uppnådda resultat på respektive
distans.
5. De uttagna löpare som inte startar i sprinter-SM eller allround-SM kommer att placeras i en egen grupp
och startar sist på varje distans.
6. Parsammansättning och parordning lottas inom gruppen.
7. Kvartettstart bör tillämpas på alla distanser över 1500 meter. Kvartetternas sammansättning baseras
på punkterna 4, 5 och 7 för SM herrar, allround.
8. Segraren på respektive distans om svenskt mästerskap erhåller titeln "Svensk mästare i
skridskolöpning, ____ meter herrar, för år ____".
§ 7. Svenskt mästerskap för damer, distans.
1. Distanserna är 500, 1000, 1500, 3000 och 5000 meter. 500 och 1000 m avgörs i samband med sprinterSM och 1500, 3000 och 5000 m avgörs i samband med allround-SM.
2. Svensk mästare på 500 meter är den som har den bästa (lägsta) sammanlagda tiden efter två lopp
(innerbana + ytterbana) och svensk mästare på 1000 meter är den som vinner distansen första dagen vid
sprinter-SM.
3. Högsta tillåtna antal startande är 16 löpare på varje distans utom på 5000 meter där 8 löpare får starta.
Om distans-SM kombineras med sprinter-SM och allround-SM kan fler än 16 löpare få starta på resp.
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distans, beroende på kvalificeringen till resp. distans. Varje grupp består av fyra löpare. Sedan årsmötet
2003 gäller dock fri anmälan till samtliga SM-tävlingar (§ 1. 3)
4. Kvalificering skall ske på grundval av, under den aktuella säsongen, uppnådda resultat på respektive
distans.
5. De uttagna löpare, som ej startar i sprinter-SM eller allround-SM, kommer att placeras i en egen grupp
och startar sist på varje distans.
6. Parsammansättning och parordning lottas inom gruppen.
7. Kvartettstart bör tillämpas på alla distanser över 1500 meter. Kvartetternas sammansättning baseras
på punkterna 4, 5 och 7 för SM damer, allround.
8. Segraren på respektive distans om svenskt mästerskap erhåller titeln "Svensk mästare i
skridskolöpning,____ meter damer, för år____".

§ 8. Svenskt mästerskap för herrar, juniorer, allround.
1. Berättigad att delta i svenskt juniormästerskap (JSM) är varje löpare, som före tävlingssäsongen (1/7 30/6) inte fyllt 19 år. Minimiåldern är 13 år, d v s den aktive skall minst tävla i ”Ungdom 13-14”.
2. Distanserna är 500, 3000, 1500 och 5000 meter. Tävlingarna skall äga rum på två dagar. Första dagen
tävlas på distanserna 500 och 3000 meter, och andra dagen på 1500 och 5000 meter.
3. Högsta tillåtna antal startande är 24 löpare, som alla skall åka 500, 3000 och 1500 meter och 12 löpare
på avslutande 5000 meter. Sedan årsmötet 2003 gäller dock fri anmälan till samtliga SM-tävlingar (§ 1. 3)
4. Kvalificering skall ske på grundval av, under den aktuella säsongen, uppnådda resultat och då tar man
hänsyn till sammanlagda resultat på 1500 och 3000 meter.
5. Löparna delas in i grupper med fyra löpare per grupp. Löpare med de fyra bästa kvalificeringsresultaten
placeras i grupp 1, nästa fyra i grupp 2, osv
6. Parsammansättning och parordning på första dagens distanser lottas inom varje grupp, nämnda i punkt
5. Först startar grupp 3, sedan grupp 2 och sist grupp 1.
7. På 1500 meter skall parsammansättningen baseras på den sammanlagda ställningen efter två distanser.
Om två löpare är lika i poäng rankas den löpare bättre som har den bästa tiden på 500 m. Parordningen
skall vara den motsatta till rankingen, d v s 1:an och 2:an sammanlagt efter två distanser skall starta i sista
par, 3:an och 4:an i näst sista, o s v.
8. På 5000 m skall endast 12 löpare starta. Kvalifikationen baseras på två olika rankinglistor, nämligen
resultaten på 3000 m och poängställningen efter tre distanser. Löpare som är bland de 12 bästa på båda
listorna är direktkvalificerade för 5000 m. Av de löpare som endast finns på en av de ovan nämnda
listorna är den med bäst placering på en av listorna den förste att kvalificera sig. Om två löpare har samma
placering i de två olika listorna kvalificerar sig den som är bäst sammanlagt efter tre distanser. Har två
löpare delad placering på den ena listan kvalificerar sig den som är bättre placerad på den andra listan.
Vid parsammansättningen placeras löparna i två lika stora grupper, de bästa efter tre distanser i grupp 1
och de övriga i grupp 2. Om två löpare har samma poängsumma placeras den löpare före som har den
bästa tiden på 3000 m. Inom varje grupp baseras parsammansättningen på löparnas resultat på 3000 m,
så att de två bästa på 3000 m möts i par på 5000 m, etc.
Startordningen skall baseras på rankingen efter tre distanser, så att ettan sammanlagt efter tre distanser
skall starta i sista par. Om tvåan sammanlagt inte går i par med ettan, skall denne starta i näst sista par.
Alla par i grupp 2 skall starta före de i grupp 1. Om en löpare, som är kvalificerad att starta på 5000 meter,
skulle dra sig ur tävlingen efter lottningen får han ersättas med nästa kvalificerade löpare.
Kvartettstart bör tillämpas på såväl 3000 som 5000 m.
9. Segraren på 1500, 3000 och 5000 meter erhåller titeln "Svensk juniormästare i skridskolöpning, ____
meter herrar, för år____".
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10. Segrare i tävlingen om svenskt juniormästerskap, allround är den löpare som fullföljt samtliga
distanser (500, 3000, 1500 och 5000 meter) och då uppnått den bästa (lägsta) poängsumman. Segraren
erhåller titeln "Svensk juniormästare i skridskolöpning, herrar allround, för år____":
11. Vid svenskt mästerskap sammanlagt får de som inte är kvalificerade att åka 5000 meter parvis åka i
uppsamlingsheat efter dem som åker parvis. Den som åker uppsamlingsheat kan bäst bli 13:e
sammanlagt. Poängberäkningen sker på följande sätt: Löpare som vinner uppsamlingsheatet behåller den
poängsumma han har efter tre sträckor. Löpare som kommer tvåa i uppsamlingsheatet får ett poängtillägg
på 0,250 p och trean får ett tillägg på 0,500 p o s v. Den löpare, av dem som åker i uppsamlingsheatet, som
får den lägsta poängsumman får placeringen 13 och den därpå följande 14 o s v. I det fall max 16 löpare
önskar delta på 5000 m skall samtliga erbjudas möjlighet till ett vanligt lopp, med den begränsning i
sammanlagd placering som anges ovan.

§ 9. Svenskt mästerskap för damer juniorer, allround.
1. Berättigad att delta i svenskt juniormästerskap (JSM) är varje löpare, som före tävlingssäsongen (1/7 30/6) inte fyllt 19 år. Minimiåldern är 13 år, d v s den aktive skall minst tävla i ”Ungdom 13-14”.
2. Distanserna är 500, 1500, 1000 och 3000 meter. Tävlingarna skall äga rum på två dagar. Första dagen
tävlas på distanserna 500 och 1500 m, och andra dagen på 1000 och 3000 m.
3. Högsta tillåtna antal startande är 16 löpare, som alla skall åka 500, 1500 och 1000 meter och 8 löpare
på avslutande 3000 meter. Sedan årsmötet 2003 gäller dock fri anmälan till samtliga SM-tävlingar (§ 1. 3).
4. Kvalificering skall ske på grundval av, under den aktuella säsongen, uppnådda resultat och då tar man
hänsyn till sammanlagda resultat på 1000 och 1500 meter.
5. De uttagna löparna delas in i grupper om fyra löpare per grupp. Löpare med de fyra bästa
kvalificeringsresultaten placeras i grupp 1 och de övriga i grupp 2.
6. Parsammansättning och parordning på första dagens distanser lottas inom varje grupp, nämnda i punkt
5. Först startar grupp 2 och sedan grupp 1.
7. På 1000 meter skall parsammansättningen baseras på den sammanlagda ställningen efter två distanser.
Om två löpare är lika i poäng rankas den löpare bättre som har den bästa tiden på 500 m. Parordningen
skall vara den motsatta till rankingen, d v s 1:an och 2:an sammanlagt efter två distanser skall starta i sista
par, 3:an och 4:an i näst sista, o s v.
8. På 3000 m skall endast 8 löpare starta. Kvalifikationen baseras på två olika rankinglistor, nämligen
resultaten på 1500 m och poängställningen efter tre distanser. Löpare som är bland de 8 bästa på båda
listorna är direktkvalificerade för 3000 m. Av de löpare som endast finns på en av de ovan nämnda
listorna är den med bäst placering på en av listorna den förste att kvalificera sig. Om två löpare har samma
placering i de två olika listorna kvalificerar sig den som är bäst sammanlagt efter tre distanser. Har två
löpare delad placering på den ena listan kvalificerar sig den som är bättre placerad på den andra listan.
Vid parsammansättningen placeras löparna i två lika stora grupper, de bästa efter tre distanser i grupp 1
och de övriga i grupp 2. Om två löpare har samma poängsumma placeras den löpare före som har den
bästa tiden på 1500 m. Inom varje grupp baseras parsammansättningen på löparnas resultat på 1500 m,
så att de två bästa på 1500 m möts i par på 3000 m, etc.
Startordningen skall baseras på rankingen efter tre distanser, så att ettan sammanlagt efter tre distanser
skall starta i sista par. Om tvåan sammanlagt inte går i par med ettan, skall denne starta i näst sista par.
Alla par i grupp 2 skall starta före de i grupp 1. Om en löpare, som är kvalificerad att starta på 3000 meter,
skulle dra sig ur tävlingen efter lottningen får hon ersättas med nästa kvalificerade löpare.
Kvartettstart bör tillämpas på 1500 och 3000 meter.
9. Segraren på 1500 och 3000 meter erhåller titeln "Svensk juniormästare i skridskolöpning, ____ meter
damer, för år ____".
10. Segrare i tävlingen om svenskt juniormästerskap, allround är den löpare som fullföljt samtliga
distanser (500, 1500, 1000 och 3000 meter) och då uppnått den bästa (lägsta) poängsumman. Segraren
erhåller titeln "Svensk juniormästare i skridskolöpning, damer allround, för år ____".
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11. Vid svenskt mästerskap sammanlagt får de som inte är kvalificerade att åka 3000 meter parvis åka i
uppsamlingsheat efter dem som åker parvis. Den som åker i uppsamlingsheat kan bäst bli 9:a sammanlagt.
Poängberäkningen sker på följande sätt: Löpare som vinner uppsamlingsheatet behåller den poängsumma
hon har efter tre sträckor. Löpare som kommer tvåa i uppsamlingsheatet får ett poängtillägg på 0,250 p
och trean får ett tillägg på 0,500 p o s v. Den löpare, av dem som åker i uppsamlingsheatet, som får den
lägsta poängsumman får placeringen 9 och den därpå följande 10 o s v. I det fall max 12 löpare önskar
delta på 3000 m skall samtliga erbjudas möjlighet till ett vanligt lopp, med den begränsning i sammanlagd
placering som anges ovan.

§ 10. Svenskt mästerskap för herrar, juniorer, sprinters.
1. Berättigad att delta i svenskt juniormästerskap (JSM) är varje löpare, som före tävlingssäsongen (1/7 30/6) inte fyllt 19 år. Minimiåldern är 13 år, d v s den aktive skall minst tävla i ”Ungdom 13-14”.
2. Tävlingen äger rum på två dagar. Första dagen tävlas på 500 och 1000 meter, andra dagen också på
distanserna 500 och 1000 meter.
3. Tävlingen arrangeras inte samtidigt med svenskt mästerskap för herrar juniorer, allround.
4. Högsta tillåtna antal startande är 24 löpare. Samtliga skall åka alla distanserna (500, 1000, 500 och
1000 meter). Sedan årsmötet 2003 gäller dock fri anmälan till samtliga SM-tävlingar (§ 1. 3).
5. Kvalificering skall ske på grundval av, under den aktuella säsongen, uppnådda resultat och då tar man
hänsyn till sammanlagt resultat på 500 och 1000 meter. Om två eller flera löpare är likvärdiga skall
beaktas deras näst bästa resultat på resp. distanser.
6. De uttagna löparna delas in i grupper om fyra löpare per grupp. Löpare med de fyra bästa
kvalificeringsresultaten placeras i grupp 1 och de övriga i grupp 2, grupp 3, etc.
7. Parsammansättning och parordning på första dagens distanser lottas inom varje grupp, nämnda i punkt
6. Först startar grupp 3, sedan grupp 2 och sist grupp 1.
8. På andra dagens 500 och 1000 meter baseras parsammansättningen på ställningen sammanlagt efter
två resp. tre distanser. Om några löpare har samma poängsumma, skall den som har bästa tiden på den
sist åkta distansen rankas före, men parsammansättningen på varje distans skall utföras så att alla
deltagare skiftar bana andra dagen.
Löpare som startat på innerbana första dagen skall åka mot löpare som startat på ytterbana etc.
Parordningen skall vara den motsatta till löparnas sammanlagda placering, d v s 1:an och 2:an
sammanlagt skall starta i sista par, med hänsyn till regeln om byte av bana, o s v.
9. Svensk juniormästare på 500 meter är den som har den bästa (lägsta) sammanlagda tiden efter två lopp
(innerbana + ytterbana) och svensk juniormästare på 1000 m är den som vinner distansen första dagen
vid JSM-sprint. Båda erhåller titeln "Svensk juniormästare i skridskolöpning, ____ meter, herrar för år ____".
10. Segrare i tävlingen om svenskt juniormästerskap, sprinters är den löpare som fullföljt samtliga
distanser (500, 1000, 500 och 1000 meter) och då uppnått den bästa (lägsta) poängsumman. Segraren erhåller titeln "Svensk juniormästare i skridskolöpning, herrar sprinters, för år ____".

§ 11. Svenskt mästerskap för damer, juniorer, sprinters.
1. Berättigad att delta i svenskt juniormästerskap (JSM) är varje löpare, som före tävlingssäsongen (1/7 30/6) inte fyllt 19 år. Minimiåldern är 13 år, d v s den aktive skall minst tävla i ”Ungdom 13-14”.
2. Tävlingen äger rum på två dagar. Första dagen tävlas på 500 och 1000 meter, andra dagen också på
distanserna 500 och 1000 meter.
3. Tävlingen arrangeras inte samtidigt med svenskt mästerskap för damer juniorer, allround.
4. Högsta tillåtna antal startande är 16 löpare. Samtliga skall åka alla distanserna (500, 1000, 500 och
1000 meter). Sedan årsmötet 2003 gäller dock fri anmälan till samtliga SM-tävlingar (§ 1. 3).
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5. Kvalificering skall ske på grundval av, under den aktuella säsongen, uppnådda resultat och då tar man
hänsyn till sammanlagt resultat på 500 och 1000 meter. Om två eller flera löpare är likvärdiga skall
beaktas deras näst bästa resultat på resp. distanser.
6. Löparna delas in i grupper med fyra löpare per grupp. Löpare med de fyra bästa kvalificeringsresultaten
placeras i grupp 1, nästa fyra i grupp 2, osv
7. Parsammansättning och parordning på första dagens distanser lottas inom varje grupp, nämnda i punkt
6. Först startar grupp 2 och sedan grupp 1.
8. På andra dagens 500 och 1000 meter baseras parsammansättningen på ställningen sammanlagt efter
två resp. tre distanser. Om några löpare har samma poängsumma, skall den som har bästa tiden på den
sist åkta distansen rankas före, men parsammansättningen på varje distans skall utföras så att alla
deltagare skiftar bana andra dagen.
Löpare som startat på innerbana första dagen skall åka mot löpare som startat på ytterbana etc.
Parordningen skall vara den motsatta till löparnas sammanlagda placering, d v s 1:an och 2:an
sammanlagt skall starta i sista par, med hänsyn till regeln om byte av bana, o s v.
9. Svensk juniormästare på 500 meter är den som har den bästa (lägsta) sammanlagda tiden efter två lopp
(innerbana + ytterbana) och svensk juniormästare på 1000 m är den som vinner distansen första dagen
vid JSM-sprint. Båda erhåller titeln "Svensk juniormästare i skridskolöpning, ____ meter, damer för år ____".
10. Segrare i tävlingen om svenskt juniormästerskap, sprinters är den löpare som fullföljt samtliga
distanser (500, 1000, 500 och 1000 meter) och då uppnått den bästa (lägsta) poängsumman. Segraren erhåller titeln "Svensk juniormästare i skridskolöpning, damer sprinters, för år ____".
§ 12. Svenskt mästerskap för veteraner (herrar och damer).
1. Berättigad att delta i svenskt veteranmästerskap är varje löpare, som fyller 35 år under säsongen.
2. Mästerskapet genomförs i klasserna 35-44 år, 45-54 år samt 55 och äldre.
3. Tävlingen äger rum på två dagar. Första dagen tävlas på 500 och 1500 meter och andra dagen på
distanserna 1000 och 3000 meter.
4. Tävlingen skall inte arrangeras samtidigt som svenskt mästerskap för seniorer.
5. De anmälda löparna delas in i grupper om fyra löpare per grupp. Löpare med de fyra bästa
kvalificeringsresultaten placeras i grupp 1 och de övriga i grupp 2 resp. grupp 3.
6. Parsammansättning och parordning på första dagens distanser lottas inom varje grupp, nämnda i punkt
4. Först startar grupp 3, sedan grupp 2 och sist grupp 1.
7. På andra dagens 1000 och 3000 meter baseras parsammansättningen på ställningen sammanlagt efter
två resp. tre distanser. Om några löpare har samma poängsumma, skall den som har bästa tiden på den
sist åkta distansen rankas före. Parordningen skall vara den motsatta till löparnas sammanlagda placering,
d v s 1:an och 2:an sammanlagt skall starta i sista par, o s v.
8. Segrare i tävlingen om svenskt veteranmästerskap är den löpare som fullföljt samtliga distanser (500,
1500, 1000 och 3000 meter) och då uppnått den bästa (lägsta) poängsumman. Segraren erhåller titeln
"Svensk veteranmästare i skridskolöpning, för år ____".
§ 13. Stafettlöpning.
1. Löparna åker 3 x 1000 meter.
2. Förening äger rätt att delta med ett eller flera lag. Namnen på deltagarna och en reserv i respektive lag
skall meddelas före lottningen till tävlingsledningen. Startordningen skall meddelas senast 30 minuter
före första start. Förening med fler än ett lag får i samband härmed, flytta löpare från lag 2 till lag l, från lag
3 till lag 2 o s v., men inte tvärtom. Vid lottningen skall samtliga 1:a-lag inordnas i grupp l och övriga lag i
grupp 2.
3. Växlingsområdet omfattar 40 meter och markeras 20 meter framför respektive bakom mållinjen för
1000-meterssträckan, eller mållinjens förlängning på bortre långsidan. Mellantid anges vid mållinjen eller
dess förlängning. Växlingen är korrekt när lagmedlem, efter fullgjord distans, nått upp i jämnhöjd med
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eller passerat avlösande lagkamrat inom växlingsområdet. Det är icke tillåtet för avlösande lagkamrat att
starta utanför växlingsområdet.
4. Sker växlingen utanför växlingsområdet eller innan den löpare, som fullbordat sin sträcka, nått upp i
jämnhöjd med eller passerat vidtagande lagkamrat, diskvalificeras laget. En växlingskontrollant skall
finnas för varje lag.
5. Det krävs att minst två föreningar skall ha påbörjat tävlingen för att denna skall gälla som mästerskap. I
stafett-SM kan löpare delta som fyllt 13 år.
6. Det är tillåtet med mixade lag i stafett-SM i hastighetsåkning. Det är därmed tillåtet för damer att ingå i
ett herrlag (men inte tvärtom). Eventuellt rekord som sätts av mixat lag kan inte godkännas.
7. Vid stafettmästerskap utdelas mästerskapstecken till såväl det segrande lagets förening som varje
deltagare i laget, till de senare dock endast i miniatyr.
8. Segrande lag erhåller titeln "Svensk mästare i skridskolöpning i stafett för herrar år ____, respektive
"Svensk mästare i skridskolöpning i stafett för damer år ____".

§ 14. Lagtempo
1. Lagtempo körs med tre löpare i varje lag. Sluttiden tas på löpare nummer tre, när denne passerar
mållinjen. Om mindre än tre löpare slutför distansen, räknas detta som om laget inte har fullgjort
distansen och laget skall då diskvalificeras,
2. Vid lagtempo skall två lag samtidigt starta på mitten av vardera sidan av banan
3. Banan skall endast bestå av en tävlingsbana, d v s markeringen mellan ytter- och innerbana tas bort och
markeringen in mot uppvärmningsbanan skall användas,
4. Om någon av löparna i laget blir omkörd av löpare från andra laget gäller regel 258 ("om löpare vid
omkörning eller löparen som blir omkörd, agerar på ett inkorrekt sätt, skall denne diskvalificeras").
Om en löpare i laget blir diskvalificerad, blir hela laget diskvalificerat (regel 261).
5. Damer kör 6 varv och herrar 8 varv (på 400 m bana).
b) Löpare i laget skall tillhöra samma klubb
Förening äger rätt att delta med ett eller flera lag. Namnen på deltagarna och en reserv i respektive lag
skall meddelas före lottningen till tävlingsledningen. Förening med fler än ett lag får i samband härmed,
flytta löpare från lag 2 till lag l, från lag 3 till lag 2 o s v., men inte tvärtom. Vid lottningen skall samtliga
1:a-lag inordnas i grupp l och övriga lag i grupp 2.
c) Startordning av lagen skall baseras på ranking av lagen där de två bästa lagen startar sist, mot varandra.
d) Det högst rankade laget skall starta på den normala slutrakan av banan.
6. Det krävs att minst två föreningar skall ha påbörjat tävlingen för att denna skall gälla som mästerskap.
På SM i lagtempo kan löpare delta som fyllt 13 år.
7. Det är tillåtet med mixade lag i SM. Det är därmed tillåtet för damer att ingå i ett herrlag (men inte
tvärtom). Eventuellt rekord som sätts av mixat lag kan inte godkännas.
8. Vid svenskt mästerskap utdelas mästerskapstecken till såväl det segrande lagets förening som varje
deltagare i laget, till de senare dock endast i miniatyr.
9. Segrande lag erhåller titeln "Svensk mästare i skridskolöpning i lagtempo för herrar år ____, respektive
"Svensk mästare i skridskolöpning i lagtempo för damer år ____".
§ 15. Lagmästerskap i skridskolöpning.
1. Lagmästerskap, om sådant finns instiftat, tilldelas den förening, vars tre bästa löpare, som fullföljt alla
fyra distanserna, uppnått sammanlagt lägsta slutpoäng enligt normal poängberäkning.
2. Det krävs att minst två lag skall ha påbörjat tävlingen för att denna skall gälla som mästerskap.
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3. Mästerskapstecken utdelas i likhet med vad fallet är vid stafettlöpning.
4. Segrande lag erhåller titeln "____ lagmästare i tremannalag i skridskolöpning för år ____".
§ 16 Ungdoms-SM.
USM är en officiell SM-tävling för vilken det årligen publiceras regler. Minimiålder för deltagande är
fastställd till 13 år.

Klasser och distanser
Lördag

Söndag

Flickor 13 – 14

500 och 1500 m

1000 m

Flickor 15 – 16

500 och 1500 m

1000 och 3000 m

Stafett flickor 13 – 16 år

3 x 1000 m

Pojkar 13 – 14

500 och 1500 m

1000 m

Pojkar 15 – 16

500 och 1500 m

1000 och 3000 m

Stafett pojkar 13 – 16 år

3 x 1000 m

Redigerad 141218 av Daniel Cabelduc, Kenth Borgström
§ 16 Redigerad 151222 av Anne Österberg efter beslut av styrelsen den 21/11 om att inte kora Svenska
mästare för barn.
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