Beslut om nytt upplägg / Senior - SM i Hastighet
Bakgrund
Enligt sammanställningen av enkätundersökningen från två genomförda SM i
hastighet som avser det nya konceptet, konstaterades att det fanns ett missnöje bland
både aktiva och ledare gällande beslutet om justering av kvaltiderna för deltagande
gällande damer och herrar senior.
Idrottskoordinator Mattias Hadders har tillsammans med Fredrik Decker, ordförande
i rådet för nationell tävlingsverksamhet, och kollegor inom SSF diskuterat hur vi kan
fortsätta att utveckla konceptet för seniorerna samtidigt som vi vill behålla en hög
kvalité på startfältet.

Beslut om nytt upplägg
Svenska Skridskoförbundet har beslutat att införa ett tak för antalet deltagare i
klasserna damer och herrar seniorer. Inför säsongen 2018-2019 är taket satt på 14
deltagare i sprintkombinationen och 14 deltagare i allroundkombinationen.
Deltagarna i respektive kombination tävlar också om distansmästerskapen, vilket
innebär att det maximalt kan vara med 14 aktiva i respektive kombination och
distans. Taket på 14 deltagare för SM 2019 i respektive kombination och distans kan
komma att revideras från år till år men får inte överskrida 24 deltagare. Skulle så bli
fallet bör SM-tävlingarna separeras. Uppdraget för revidering ligger på ansvariga
inom nationell tävlingsverksamhet och Elit & Utvecklingskommittén.
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Sprint
För deltagande i sprintkombinationen sammanställs de bästa noterade tiderna, för
varje aktiv, under rankingsperioden på distanserna 500m och 1000m och de 14 aktiva
med lägst skridskopoäng ges en möjlighet att starta i sprintkombinationen. Det
sammanlagda sprintmästerskapet består av distanserna 2x500m och 2x1000m, för
både damer och herrar. Den aktive, i respektive klass, med lägst skridskopoäng koras
till Svensk mästare - Sprint 2019. Utöver det sammanlagda mästerskapet koras även
följande mästare:
-

Distansmästare på 500m (lägst skridskopoäng efter 2 x 500m).

-

Distansmästare på 1000m (avgörs under dag 1 i sprintkombinationen).

Om startfältet i sprintkombinationen inte uppgår till 14 deltagare för damer
respektive herrar erbjuds ytterligare åkare att deltaga på enkeldistanser (500m och
1000m) och kan därmed vara med och tävla om distansmästerskapet på respektive
distans. Detta under förutsättning att den aktive har klarat uppsatta kvaltider för
deltagande på SM.
Exempel: 8st åkare har klarat kvaltiderna på 500m & 1000m och är inom taket på
14 deltagare för att tävla i sprintkombinationen och därmed också tävla om
distansmästerskapet på 500m och 1000m. Eftersom taket är satt till 14 deltagare i
sprintkombinationen återstår 6 platser på 500m och 1000m. Därmed erbjuds de 6
snabbaste åkarna som enbart klarat kvaltiden på 500m att tävla och göra upp om
distansmästerskapet på 500m. Likaså erbjuds de 6 snabbaste på 1000m som enbart
klarat kvaltiden på 1000m att tävla om distansmästerskapet på 1000m.
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Allround
I allroundkombinationen sammanställs de bästa noterade tiderna, för varje aktiv,
under rankingsperioden på distanserna 1500m och 3000m (damer) samt 1500m och
5000m (herrar). De 14 aktiva med lägst skridskopoäng ges en möjlighet att starta i
allroundkombinationen. Det sammanlagda allroundmästerskapet består av följande
distanser:
Damer: 500m, 1500m, 3000m, & 5000m
Herrar: 500m, 1500m, 5000m & 10000m
Den aktive, i respektive klass med lägst skridskopoäng koras till Svensk mästare Allround 2019. Utöver det sammanlagda mästerskapet koras även följande mästare:
- Distansmästare på 1500m, 3000m och 5000m damer
- Distansmästare på 1500m, 5000m och 10000m herrar
Om startfältet i allroundkombinationen inte uppgår till 14 deltagare för damer
respektive herrar erbjuds ytterligare åkare att deltaga på enkeldistanser: 1500m,
3000m och 5000m (damer) samt 1500m, 5000m och 10000m (herrar) och kan
därmed vara med och tävla om distansmästerskapet på respektive distans. Detta
under förutsättning att den aktive har klarat uppsatta kvaltider för respektive distans
för deltagande på SM. För deltagande på den längsta distansen 5000m (damer) och
10000m (herrar) ska kvaltiderna på 3000m (damer) och 5000m (herrar) uppnåtts.
Exempel:6st åkare i herrar senior har klarat kvaltiderna på 1500m och 5000m samt
är inom taket på 14 deltagare för att tävla i allroundkombinationen och därmed
också tävla om distansmästerskapet på 1500m, 5000m och 10000m. Eftersom taket
är satt till 14 deltagare i allroundkombinationen återstår 8 platser på 1500m,
5000m och 10000m. Därmed erbjuds de 8 snabbaste åkarna som enbart klarat
kvaltiden på 1500m att tävla och göra upp om distansmästerskapet på 1500m. Likaså
erbjuds de 8 snabbaste på 5000m som har klarat kvaltiden att deltaga både på
5000m och 10000m men inte på 1500m. För damerna är det på samma sätt. Har den
aktive klarat kvaltiden på 1500m erbjuds den aktive att tävla om distansmästerskapet
på 1500m men inte på 3000m och 5000m. Har den aktive klarat kvaltiden på 3000m
erbjuds den aktive tävla om distansmästerskapet på 3000m och 5000m, men inte på
1500m.
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Kvaltider
Har aktiva ambitionen att tävla på SM ska den aktive noterat kvaltider för respektive
distans under perioden från föregående säsongsstart 1:a juli tom söndagen före
tävlingsstart. För att vara bland de 14 deltagarna i respektive kombination måste båda
kvaltiderna uppnås. Om respektive kombination inte uppnår 14 deltagare (läs ovan)
ges det utrymme att plocka in åkare att deltaga i distansmästerskapet för respektive
distans och då gäller samma kvaltider som visas i tabellen.
Sprint-kombination
Distanser
500m
1000m

Kvaltider för Herrar
SSF-tävl. i SWE
ISU-tävl. i EUR
45,0
43,0
1:33,0
1:29,0

Kvaltider för Damer
SSF-tävl. i SWE
ISU-tävl. i EUR
51,0
49,0
1:45,0
1:41,0

Allround-kombination
Distanser
1 500m
3 000m
5 000m

Kvaltider för Herrar
SSF-tävl. i SWE
ISU-tävl. i EUR
2:25,0
2:20,0
9:00,0
8:45,0

Kvaltider för Damer
SSF-tävl. i SWE
ISU-tävl. i EUR
2,45,0
2,40,0
6:00,0
5:50,0
-

Den första tiden (SSF-tävl. i SWE) avser tävlingar i Sverige och som är
sanktionerade av SSF. Andra tiden (ISU-tävl. i EUR) avser tävlingar i Europa t.ex.
Inzell, Berlin, Erfurt, Heerenveen, Hamar, Stavanger och som finns med på ISU´s
Calendar of events.
Åkare har rätt att tillgodoräkna sig resultat från och med 1:a juli från föregående
säsong tom söndagen före tävlingsstart. Resultat godkänns enbart om tävlingen har
sanktionerats av Svenska Skridskoförbundet alternativt att tävlingen funnits med på
ISU´s Calendar of events.
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Anmälan till SM
Anmälningstiden öppnar 6 veckor före och pågår tom sista söndagen innan
tävlingsstart. Under måndagen i tävlingsveckan publiceras listan över deltagande i
respektive kombination samt aktiva som har erbjudits en plats på respektive distans
baserat på bästa notering på respektive distans. Likaså en reservlista på aktiva som
har möjlighet att deltaga om eventuella strykningar skulle uppstå.

Rankingperioden
Rankingperioden för SM pågår fr.o.m. 1:a juli under innevarande säsong och tom
söndagen innan tävlingsstart. Genom att tävla på de distanser som är kvalbaserande
för SM ges en möjlighet att deltaga. De 14 bästa, under rankingsperioden, på
skridskopoäng i sprint för damer och herrar (500m och 1000m) erbjuds en startplats
och därmed också att tävla om distansmästerskapet på 500m och 1000m.
De 14 bästa, under rankingsperioden, på skridskopoäng för distanserna: 1500m och
3000m (damer) och 1500m och 5000m (herrar) erbjuds en startplats i
allroundkombinationen och därmed också att tävla om distansmästerskapet på
respektive distans som ingår i allround (ej 500m).
För fastställande av gruppindelning så sker ranking på följande distanser:
500m (dag 1/sprint /distansmästerskap, 1000m (dag 1/sprint/distansmästerskap),
500m

(dag

2

/allround

/distansmästerskap),

3000m/5000m

(dag

2/allround/distansmästerskap). Väljer den aktive att deltaga i både sprint &
allroundtävlingen lottas 500m dag 2 utifrån resultaten från 500m dag 1. Väljer den
aktive att enbart köra allroundklassen lottas man mot övriga aktiva som valt att
enbart starta i allroundklassen. Löparna delas in i grupper med fyra löpare per grupp.
Löpare med de fyra bästa rankingtiderna placeras i grupp 1, nästa fyra i grupp 2, osv.
Parsammansättning och parordning på första dagens distanser lottas inom varje
grupp, nämnda ovan. Grupp 1 startar sist, grupp 2 näst sist, etc.
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Sprintkombination: 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, etc.

Allroundkombination: Inför 1500m lottas paren utifrån den sammanlagda
ställningen efter två distanser (500m och 3000m/5000m) och 5000m/10000m lottas
utifrån den sammanlagda resultatlistan efter tre distanser. Distanserna 500m och
3000m/5000m lottas utifrån rankingtider. På 5000m (damer) och 10000m (herrar)
skall endast 12 löpare starta som valt att tävla i allroundkombinationen. SSF följer
ISU:s regler inför lottning till fjärde distansen på allroundtävling. Parsammansättning
baseras på 2 listor, efter sammanlagd placering efter tre distanser samt efter
3000m/5000m.

Reservlista
För att reserver ska kunna ges bästa förutsättningar att prestera ska eventuella
strykningar meddelas snarast och senast torsdagen kl.12.00 innan första tävlingsdag
och följande strykningar sker i samband med utsatta lagledarmöten. Strykningar
meddelas av lagledare från respektive förening till skiljedomare och tävlingsledning.
Skiljedomaren meddelar lagledare för åkare som finns med på reservlistan om hen
ska deltaga eller inte. Om strykningen meddelats i god tid samt att en reserv
tillkommer ska startlistan korrigeras och baseras på tidsrankingen. Sker det en
strykning med mindre än 15 minuter kvar tills första start för respektive distans avgör
skiljedomaren om startlistan ska korrigeras alternativt genomföras med en ensam
åkare på respektive distans.
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Grand Champion
För att ingå i deltävlingen Grand Champion krävs det att den aktive har uppnått
kvaltiderna samt anmälts på och genomfört samtliga distanser. Grand Champion är
ingen mästerskapstävling och därför delas inga SM-tecken ut. Respektive Grand
Champion premieras på annat sätt.

Ansökan om dispens
Saknar den aktive rankingtider under innevarande säsong men noterat kvaltider från
föregående säsong har den aktive möjlighet att ansöka om dispens för att deltga på
SM. Respektive förening ansvarar för att ansöka om dispens och skickar den till
ansvariga

inom

SSF:

bent-erik.brenden@skridsko.se.

Elit

mattias.hadders@skridsko.se
och

utvecklingskommittén

beslutar

och
om

deltagande och hur den aktive ska rankas. Beslut meddelas måndagen under
tävlingsveckan. Datumet för att skicka in ansökan om dispens startar 6 veckor före
och pågår tom sista söndagen innan tävlingsstart.

Övriga priser
Förutom SM-tecken och prispengar som tilldelas 1, 2 och 3:an för respektive distans
erhåller de sammanlagda mästarna i sprint respektive allround en segerkrans
alternativt blommor till hela prispallen (1-2-3:an). Övriga deltagare erhåller en
minnesplakett.

Resultatrapportering
Vid två tillfällen i varje månad med start 29 oktober kommer en rankinglista att
publiceras där varje förening, aktiv och ledare samt övriga intressenter kan ta del av
vilka aktiva som noterat resultat på respektive distans samt rankingen för respektive
kombination. Sammanställningen görs av SSF´s statistiker, Kenth Borgström
Resultat godkänns enbart om tävlingen sanktionerats av Svenska Skridskoförbundet
(SSF) alternativt på en tävling i Europa som sanktionerats av Internationella
Skridskoförbundet (ISU). Godkända tävlingar i Sverige finner du på SSF´s hemsida
och i Aktivitetskalendern. Godkända tävlingar Europa finner du på ISU´s hemsida
och Calendar of events.

7 (10)

Beslut om nytt upplägg - Senior-SM i Hastighet.docx | Version 23 | Säkrat 20181121 09:58

Tävlingsprogram
Sprint (Damer/Herrar Senior/Junior)
Fredag kväll: 500m och 1000m*
1000m*: Distansmästerskap
--Lördag fm: 500m* och 1000m
500m*: 2x500m är distansmästerskap och lördagens 500m räknas även in i allroundkombinationen för damer & herrar junior & senior och Veteran-SM.
--Lördag em:
Junior dam: 1500m
Junior herr: 3000m
Senior dam: 3000m
Senior herr: 5000m
Veteraner: 1500m
--Söndag fm:
Junior dam: 1000m** och 3000m
Junior herr: 1500m och 5000m
Senior dam: 1500m och 5000m
Senior herr: 1500m och 10000m
Veteraner: 1000m och 3000m
1000m**:

1000m

för

damer

juniorer

under

söndagen

allroundkombinationen.
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räknas

in

i

Viktiga datum inför SM 2019
-

1:a juli 2017 – 6:e januari 2019: Tidsperiod att tillgodoräkna sig kvaltider.

-

1:a juli 2018 – 6:e januari 2019: Tidsperiod för att uppnå rankingtider

-

25:e november 2018 – 6:e januari: Anmälan till SM 2019 öppnar

-

29:e

oktober:

Publiceras

den

1:a

listan

över

de

14

bästa

i

poängkombinationen på sprint (500m & 1000m) och allround (1500m &
3000m damer samt 1500m & 5000m herrar). Dessutom ranking för
respektive distans under tidsperioden 1:a juli 2018 – 6:e januari 2019.
-

12:e

november:

Publiceras

den

2:a

listan

över

de

14

bästa

poängkombinationen på sprint (500m & 1000m) och allround (1500m &
3000m damer samt 1500m & 5000m herrar). Dessutom ranking för
respektive distans under tidsperioden 1:a juli 2018 – 6:e januari 2019.
-

26:e

november:

Publiceras

den

3:e

listan

över

de

14

bästa

poängkombinationen på sprint (500m & 1000m) och allround (1500m &
3000m damer samt 1500m & 5000m herrar). Dessutom ranking för
respektive distans under tidsperioden 1:a juli 2018 – 6:e januari 2019.
-

10:e

december:

Publiceras

den

4:e

listan

över

de

14

bästa

poängkombinationen på sprint (500m & 1000m) och allround (1500m &
3000m damer samt 1500m & 5000m herrar). Dessutom ranking för
respektive distans under tidsperioden 1:a juli 2018 – 6:e januari 2019.
-

31:e

december:

Publiceras

den

5:e

listan

över

de

14

bästa

poängkombinationen på sprint (500m & 1000m) och allround (1500 &
3000m damer samt 1500m & 5000m herrar). Dessutom ranking för
respektive distans under tidsperioden 1:a juli 2018 – 6:e januari 2019.
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-

7:e januari: Elit & utvecklingskommittén beslutar och meddelar vilka aktiva
som tillåts att starta på SM utan rankingtider.

-

7:e januari: Statistikern publicerar rankinglistan baserat på resultat gjorda
mellan 1:a juli 2018 – 6:e januari 2019.

-

10:e januari innan 12.00 meddelar respektive förening eventuella strykningar
som gäller för dag 1 (fredag). Övriga strykningar meddelas i samband med
lagledarmöten.

OBS! Datum och årtal kan komma att redigeras beroende på vilket datum som SMhelgen arrangeras.
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