Svenska Skridskoförbundets tävlingsregler för
Short Track 2010-10-31
§ 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. Om mästerskapen anordnas av förening eller SDF,
tillkommer det denna att utfärda inbjudan och vidta alla övriga arrangemang. Inbjudan skall i
dylika fall, före offentliggörandet, vara godkänd av Svenska Skridskoförbundet och kungöras
senast 4 veckor före tävlingen.
2. Vid mästerskapstävling utser Skridskoförbundet skiljedomare, bitr. skiljedomare, starter samt
bitr. starter. Deras rese- och uppehållskostnader betalas tills vidare av SSF.
3. Till en tävling får varje berörd förening anmäla max två officiella ledare. Dessa är de enda
som får föra respektive förenings talan samt uppehålla sig vid rinken.
4. Startavgiften vid tävlan om individuellt mästerskap eller lagmästerskap fastställs av årsmötet.
Avgiften skall, före tävlingen, insändas till arrangören. Minst 50 % av startavgifterna
rekommenderas att läggas till prisanskaffningssumman.
5. Prisutdelning för mästerskapstävlingar skall hållas senast tävlingens sista dag och arrangören
har ansvaret för densamma.
6. Vid samtliga svenska mästerskap skall medaljörerna tilldelas Riksidrottsförbundets guld-,
silver- resp. bronsmedalj. Medaljerna rekvireras och bekostas av Skridskoförbundet.
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

7. Varje förening eller SDF, som anordnar mästerskapstävling, skall omedelbart efter tävlingens
slut skicka resultatlistor i ett exemplar till massmedia, förbundskansli, statistikerna inom
förbundet samt till varje berörd förening.
8. För deltagande vid separat senior-SM är minimiåldern 15 år.
9. I övrigt gäller i tillämpliga delar ISU:s tävlingsregler, bl a med automatisk anpassning till
ISU:s juniorbestämmelser.

§ 2.
SM - Allmänt
Klasser
Vid SM för samtliga klasser gäller för damer och herrar åldersgränserna
 Senior: åkare fyllda minst 19 år vid säsongens början 1/7
 Junior A: åkare fyllda 17-18 år vid säsongens början 1/7
 Junior B: åkare fyllda 15-16 år vid säsongens början 1/7
 Junior C: åkare fyllda 13-14 år vid säsongens början 1/7
 Ungdom D: åkare fyllda 11-12 år vid säsongens början 1/7
 Ungdom E: åkare ej fyllda 11 år vid säsongens början 1/7
Tävlingsregler
I övrigt gäller tillämpliga delar av ISU:s tävlingsregler.
Seniorer
Deltagande
För deltagande vid senior-SM skall man ha fyllt 19 år före 1 juli (15 år vid separat senior-SM).
Distanser
SM är ett distansmästerskap över 1500, 500, 1000 och 3000 meter. Sammanlagd mästare koras
också. Tävlingen skall hållas under två dagar med två distanser per dag i ovan nämnd ordning.
Kvalifikation
På distanserna 1500, 500 och 1000 meter kvalificerar sig löparna till en A, B eller C-final genom
heat, kvartsfinaler och semifinaler. Till distansen 3000 meter kvalificerar sig enbart de,
sammanlagt efter 1000 meter, åtta bästa löparna samt eventuellt de på delad åttondeplats. Även
löpare som inte deltagit i A-final kan alltså delta i 3000 metersloppet. Även 3000 m räknas som
en A-final.
Ranking
Ranking inför första distansen sker utifrån varje åkares under säsongen bästa tid på 1500 meter.
För efterföljande distanser rankas efter resultat från föregående distanser.
Åkarnas säsongbästatider skall meddelas i samband med anmälan till tävlingen.
Åkare som inte har resultat för säsongen rankas efter övriga, i ordning som bestäms av
tävlingsledning efter kontakt med respektive ledare.
Poäng
Poäng delas ut i finalerna enligt följande:
 1:a 34 poäng
 2:a 21 poäng
 3:a 13 poäng
 4:a 8 poäng
 5:a 5 poäng
 6:a 3 poäng
 7:a 2 poäng
 8:a 1 poäng
Sammanlagt resultat
Efter tävlingen räknas sammanlagda poängställningen för åkarna. Sammanlagd vinnare blir den
åkare som
1. samlat flest A-final poäng på de fyra distanserna
2. vid lika antal distanssegrar har bäst placering på 3000 meter
Om man efter reglerna ovan inte kan skilja åkare, skall ISU:s regler gälla för att kora en mästare.
SM stafett
Distans: 3000 meter. Stafetten körs enligt de internationella reglerna. Lagets deltagare skall
tillhöra samma förening och får bestå av både damer och herrar.

Junior A
Deltagande
För deltagande i junior-SM skall man ha fyllt 17 år (13 år vid separat junior-SM), men inte 19 år
före 1 juli, d v s före säsongens början.
Punkterna 2-7 för seniorer gäller även för juniorer med ändring i punkt 2 distanser.
Juniorerna kör avslutande final över 1500 m enligt samma regler som seniorernas avslutande
3000 m.
Medaljer delas inte ut på den avslutande 1500 m-distansen utan är enbart till för sammanlagda
resultatet.
Junior B
Deltagande
För deltagande i junior B skall man ha fyllt 15 år men inte 17 år före 1 juli. Junior B, liksom
Junior C samt Ungdom D och E är inofficiella SM-tävlingar (”Ungdoms-SM”).
Distanser
USM är ett distansmästerskap över 500 m, 1000 m och 1500 meter. Sammanlagt resultat räknas
inte.
Punkterna 3-5 för seniorer gäller med ändring för distanserna. Ranking till den inledande
distansen sker alltså utifrån säsongbästatiderna på denna.
Junior C
Deltagande
För deltagande i junior C skall man ha fyllt 13 år men inte 15 år före 1 juli.
Distanser
USM är ett distansmästerskap över 333 meter, 500 meter och 1000 meter. Sammanlagt resultat
räknas inte.
Punkterna 3-5 för seniorer gäller med ändring för distanserna. Ranking till den inledande
distansen sker alltså utifrån säsongbästatiderna på denna.
Ungdom D
Deltagande
För deltagande i ungdom D skall man ha fyllt 11 år men inte 13 år före 1 juli.
Distanser
USM är ett distansmästerskap över 222 meter, 500 meter och 800 meter. Sammanlagt resultat
räknas inte.
Punkterna 3-5 för seniorer gäller med ändring för distanserna. Ranking till den inledande
distansen sker alltså utifrån säsongbästatiderna på denna.
Ungdom E
Deltagande
För deltagande i ungdom E skall man inte ha fyllt 11 före 1 juli. Minimiålder för deltagande är
dock 10 år.
Distanser
USM är ett distansmästerskap över 222 och 500 meter. Sammanlagt resultat räknas inte.
Punkterna 3-5 för seniorer gäller med ändring för distanserna. Ranking till den inledande
distansen sker alltså utifrån säsongbästatiderna på denna.
Blandade klasser
Om antalet deltagare på en distans är fyra eller färre kan denna klass få tävla tillsammans med
annan lämplig klass. Skiljedomare och tävlingsledare avgör hur klasserna vid behov skall
kombineras.
Vid poängberäkning skall dock klasserna särskiljas.

