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Nyheter 2019-2020
Information angående internationella ungdomstävlingar
Alpecimbra FIS Children Cup, Italien—28 januari-2 februari 2020
• 4 damer och 4 herrar, SL & GS
• Alpina Ungdoms-SM i Funäsdalen 2019 ligger till grund för nomineringarna.
2 dam & 2 herr via slalomresultat
2 dam & 2 herr via storslalomresultat
2 dam & 2 herr från första tävlingsdagen, placering 1 och 2, nomineras.
2 dam & 2 herr från andra tävlingsdagen, de åkare som är bäst placerade och inte redan uttagna får första tävlingsdagen nomineras.
Vid delad första plats nomineras båda åkarna.
Regler för SM i parallellslalom 2020
Tävlingen genomförs FIS-tävling med ett kvalificeringsåk i slalom varefter de 32 bäst placerade går vidare till parallellfinalen. OBS! För att få FIS-punkter i slalom för kvalificeringsåket måste kvalificerade åkare starta i finalen.
TD Norden
En överenskommelse för regler angående kostnader för nordiska TD vid nordiska FIStävlingar har gjorts mellan de nordiska länderna. Se bifogad överenskommelse TD Norden.
Regeländringar till Alpina tävlingsregler utgåva november 2019
§ 114 Tävlandes och ledares skyldigheter samt straffpåföljd
§ 611 Tävlingsbanan
§ 618 Parallell
Se bilaga Regeländringar till Alpina tävlingsregler utgåva november 2016
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Aktuella tävlingsregler

Tävlingsregler Alpint Utgåva november 2019
Tillägg till Tävlingsregler Alpint 2019-2020
FIS Tävlingsregler Alpine ICR—July 2019
Precisions and Instructions 2019-2020 Northern Hemisphere

Barntävlingar 2019-2020
Svenska Skidförbundet har beslutat att följande begränsningar gäller vid ungdomstävlingar
beträffande datum och åldersklasser.
Inga distrikts-, regionala, landsdels- eller nationella ungdomstävlingar får arrangeras före 1
januari innevarande verksamhetsår.
För åldersklassen 7-8 år, U 8, (och alla andra klasser upp till och med 8 år) gäller att endast
klubb-, lokala och distriktstävlingar får arrangeras. Tävlingar för de åldersklasserna ska läggas
upp som egna evenemang och får inte ligga tillsammans med regionala, landsdels- eller
nationella tävlingar. Ingen tidtagning får förekomma och inga resultatlistor får tas fram.
Samtliga distrikt i region 5 räknas som ett distrikt i denna regel för att underlätta möjligheterna
för klubbarna i region 5 att utöva den alpina sporten.
För åldersklassen 9-10 år, U 10, gäller att endast klubb-, lokala, distrikts- och regionala tävlingar
får arrangeras. Vid distrikts– och regionala tävlingar för U 10 får granndistrikt bjudas in oavsett
region. Granndistrikt avser distrikt som har en geografisk gräns till arrangerande distrikt oavsett
om tävlingen är på distrikts– eller regionnivå.
Tävlingar för den åldersklassen ska läggas upp som egna evenemang och får inte ligga
tillsammans med landsdels- eller nationella tävlingar.
Det är distriktstillhörigheten för arrangerade klubb som avgör vilka klubbar som får delta i en
distrikts- eller regional tävling oavsett i vilket distrikt tävlingen arrangeras.
Vid samarrangemang där två eller flera klubbar tillsammans arrangerar en tävling räknas den
klubb som lagt upp tävlingen på IdrottOnline som arrangör i regelhänseende.
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Regler Lilla Världscupen
Region- och landsdelsfinal
Svenska Skidförbundets tävlingsregler för alpina discipliner gäller. Tävlingsdiscipliner är
slalom, storslalom och super-G (endast landsdelsfinal).
Klassindelning
Pojkar och flickor
"
"

13-14 år
11-12 år

födda 2006-2007
"
2008-2009

Klass 11-12 och 13-14 år tävlar i distriktstävlingar med påföljande final för alla inom
region respektive landsdel. Dessa distriktstävlingar anordnas av klubbarna i respektive distrikt.
Distriktstävlingarna
Distriktstävlingarna skall genomföras från januari – mars, dock tidigast den 7 januari.
Man får endast tävla i sitt eget distrikts tävling med undantag för Region 5 där alla distriktstävlingar är öppna för samtliga distrikt inom regionen. Distr iktstävlingar na bör
inom varje distrikt/region arrangeras vid minst 6 tillfällen där varje åk bör räknas som ett
kvalificerande åk. Det är fritt för distrikten att vid varje distriktstävling lägga samman åken
till en tävling. Varje distrikt avgör hur många distriktstävlingar som ska arrangeras. För att få
delta i finalen skall man ha startat i minst 50% av åken, vid udda antal åk räknas det lägre
antalet åk, exempel vid 9 åk ska man ha startat i minst 4 åk. Distriktstävlingarna ska i möjligaste mån genomföras i de discipliner som ingår i finaltävlingarna. Distriktstävlingarna går
i serieform och poängberäkning sker efter Svenska Skidförbundets poängfördelning. Vid distriktstävlingar i slalom för klass 11-12 år samt 13-14 år skall träningskäpp användas, se tabell för käppar.
Regionfinalen för klass 11-12 år avgör s i slalom och stor slalom (2 åk).
Tävlingarna genomförs som individuell tävling med ingående distriktslagstävling enligt sidan 10.
Landsdelsfinalen för klass 13-14 år avgör s i slalom, stor slalom (2 åk) och super -G
(1 eller 2 åk beroende på backens höjdskillnad, se nationella regelboken § 615).
Tävlingarna genomförs som individuell tävling med ingående distriktslagstävling enligt
sidan 9.
Finalarrangörer
Berörda distrikt i region eller landsdel tar gemensamt fram förslag till arrangörer av kommande års finaler och önskad tidpunkt för finalerna och meddelar Svenska Skidförbundet
Alpint detta senast 31/5. Svenska Skidförbundet Alpint beslutar sedan vilka som får arrangera kommande års finaler och när de ska genomföras.
Åldersklassen 7-8 år (och alla andra klasser upp till och med 8 år) och åldersklassen 9-10 år
får inte tävla i Lilla Världscupen överhuvudtaget.
Vill en förening eller distrikt köra en distriktstävling i andra ålderklasser än U12 och U14 i
samband med ett Lilla Världscupsevenemang måste man lägga upp den som ett eget evenemang där "Lilla Världscupen" eller "LVC" inte får förekomma i evenemangsnamnet.
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Indelning alpina landsdelar:
Götaland: Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Väster götland, Götebor g, Bohuslän-Dal,
Östergötland, Gotland.
Svealand: Dalar na, Gästr ikland, Ör ebr o Län, Vär mland, Stockholm, Söder manland,
Uppland, Västmanland.
Norrland: Nor r botten, Väster botten, Hälsingland, J ämtland-Härjedalen, Medelpad,
Ångermanland.

Indelning alpina regioner:
Region 1: Nor r botten, Väster botten.
Region 2: Hälsingland, J ämtland-Härjedalen, Medelpad, Ångermanland.
Region 3: Dalar na, Gästr ikland, Ör ebr o Län, Vär mland.
Region 4: Stockholm, Söder manland, Uppland, Västmanland.
Region 5: Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Väster götland, Götebor g, Bohuslän-Dal,
Östergötland, Gotland.
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Regionfinalen (11-12 år)
Regionfinalen genomförs i slalom och storslalom i 2 åk.
Individuell och distriktslagtävling
Både slalom och storslalom genomförs i 2 åk med omvänd startordning i andra åket.
Ingen ranking av något slag får förekomma utan fri lottning skall ske.

Finalen ska genomföras med helt separata klasser för 11 år respektive 12 år med separata start- och resultatlistor och fri lottning inom respektive klass.

Lagen består av separata flick- respektive pojklag från distrikten och är inte förutbestämda.

Vid beräkning av lagtävlingen ska laget bestå av de 3 bästa sammanlagda tiderna efter
sista åket.

Lagtävlingen genomförs i klasserna 11 respektive 12 år .

Lagtävlingen genomförs så att ett distrikt kan ha flera lag.

Åkare som bryter i 1:a åket får starta i 2:a åket på sin ordinarie plats vid omvänd startnummerordning, men deltar inte i lagtävlingen eller den individuella tävlingen.


Finaldeltagare
Alla åkare som startat i minst 50% av sitt distrikts åk (vid udda antal åk räknas det lägre antalet åk, exempel vid 9 åk ska man ha startat i minst 4 åk) äger rätt att ställa upp i regionfinalen. Endast distrikttränare kan ge dispens åt åkare.
Utvärdering
En utvärdering av tävlingarna skall göras på ett utvärderingsmöte under evenemanget tillsammans med arrangör och distriktsledarna. Arrangören är ansvarig för att mötet hålls och
att det protokollförs. Utvärderingen skall sändas till Svenska Skidförbundet.
Slalomkäppar
Vid regionfinalerna skall träningskäppar användas.

Landsdelsfinalen (13-14 år)
Landsdelsfinalen genomförs i slalom och storslalom i 2 åk och super-G (1 eller 2 åk beroende på backens längd), se regelboken § 615.
Individuell och distriktslagtävling

Både slalom och storslalom genomförs i 2 åk med omvänd resultatordning i andra
åket.

Åkarna skall rankas utifrån slutställningen i respektive distrikts serie. Någon ranking
för respektive disciplin skall inte ske utan slutställningen gäller alla discipliner. Anmälande distrikt ansvarar för framtagning av rankinglista för sitt distrikt. Finalen ska genomföras med helt separata klasser för 13 år respektive 14 år med separata start- och
resultatlistor. Startordning åk 1 sker i startgrupper där 1:an och 2:an från varje distrikt
lottas i startgrupp 1, 3:an och 4:an i startgrupp 2 och så vidare. När ett distrikt har slut
på kvalificerade åkare fyller man inte på i startgrupperna från övriga distrikten i rankingordning, vilket innebär att antalet åkare i de olika startgrupperna kan variera.
När bara ett distrikt har åkare kvar startar de i rankingordning före eventuellt orankade
åkare. Orankade åkare skall lottas sist i en egen grupp oavsett distriktstillhörighet.

Eventuellt träningsåk i SG lottas enligt § 621, med eller utan ranking eller regionvis
med flickor och pojkar tillsammans. Vid flera träningsåk samma dag skall samma startordning gälla om inte tävlingsjuryn beslutar att tillämpa omvänd startordning.
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Arrangör för Landsdelsfinal ansvarar för att stegvis fartträning kan genomföras om
tävlingsjuryn så beslutar.
Resultatlistor från tävlingarna ska skrivas ut för klasserna 13 resp. 14 år.
Lagen består av separata flick- respektive pojklag från distrikten och är inte förutbestämda.
Vid beräkning av lagtävlingen ska laget bestå av de 3 bästa sammanlagda tiderna efter
sista åket.
Lagtävlingen genomförs i klasserna 13 respektive 14 år .
Lagtävlingen genomförs så att ett distrikt kan ha flera lag.
Åkare som bryter i 1:a åket får starta i 2:a åket, men deltar inte i lagtävlingen eller den
individuella tävlingen. Dessa åkare ska starta före övriga åkare i 2:a åket.
Super-G skall genomföras enligt regelboken § 615.

Slalomkäppar
Vid landsdelsfinalerna skall träningskäppen användas.
Finaldeltagare
Alla åkare som startat i minst 50% av sitt distrikts åk äger rätt att ställa upp i landsdelsfinalen. Endast regiontränare i berörd region kan ge dispens åt åkare.
Utvärdering
En utvärdering av tävlingarna skall göras på ett utvärderingsmöte under evenemanget tillsammans med arrangör och distriktsledarna. Arrangören är ansvarig för att mötet hålls och
att det protokollförs. Utvärderingen skall sändas till Svenska Skidförbundet.
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Regler Ungdoms-SM
USM 15

Svenska Skidförbundets tävlingsregler för alpina discipliner gäller. Tävlingsdiscipliner är
slalom, storslalom, super-G och störtlopp.
Klassindelning
Pojkar och flickor
15 år födda 2005

USM 16

Svenska Skidförbundets tävlingsregler för alpina discipliner gäller. Tävlingsdiscipliner är
slalom, storslalom, super-G och störtlopp.
Klassindelning
Pojkar och flickor
16 år födda 2004

Ungdoms-SM (15 resp. 16 år)
Regionala USM-tävlingar
Varje region skall arrangera rankingtävlingar till USM enligt nedanstående:

Minst 2 deltävlingar i slalom, minst 2 deltävlingar i storslalom, minst 1 deltävling i
störtlopp och minst 1 deltävling i super G.

Tävlingarna genomförs gemensamt för klassen 15-16 år men ranking sker endast i 15
respektive 16 år.

Samtliga tävlingar skall genomföras enligt gällande tävlingsregler och poäng skall tilldelas för tävlingens resultat. Ingen poäng delas ut per åk. Poängberäkning sker efter
Svenska Skidförbundets poängtabell.

Startordning åk 1 fri lottning, åk 2 omvänd startnummerordning
För regionala USM-tävlingar skall alla SDF’s AK utse en ledamot inom respektive AK att
samordna tävlingar och hantera sammanställningar. Samordning skall skötas mellan berörda
SDF inom respektive region och förutsätter klubbars och SDF’s samverkan inom varje region. Ansvarig för sammanställning i region ska skicka den fullständiga sammanställningen
efter samtliga genomförda USM-tävlingar till SSF/Alpin, karin.sundberg@skidor.com
Finaldeltagare
Alla åkare som startat i minst 50% av sin regions tävlingar äger rätt att ställa upp i USM ,
vid udda antal tävlingar räknas det lägre antalet tävlingar , exempel vid 5 tävlingar ska man
ha startat i minst 2 tävlingar . Detta gäller oavsett vilka discipliner man startat i. För att få
deltaga i fartdisciplinerna på USM skall anmälande klubb ansvara för att åkaren har den
skidvana som krävs för att kunna deltaga i fartdisciplinerna.
Startgrupper
Regionsamordnaren ansvarar också för att en rankinglista/disciplin lämnas till arrangören
senast 5 dagar före första träningsdag. Använd SSF: s Excelfil för regionens ranking av
åkare, finns att hämta på SSF:s hemsida.
Ranking till USM
Åkare rankas inom sin region på följande sätt:

Fart: samma ranking vid SG och DH, de 2 bästa poängen räknas, vid lika poäng går
man på högsta enskilda poäng ner till sista delpoäng för att skilja åkarna åt*.

Storslalom: de 2 bästa poängen räknas, vid lika poäng går man på högsta enskilda
poäng ner till sista delpoäng för att skilja åkarna åt. Om man genomfört fler än 2 tävlingar räknas hälften av tävlingar (avrundat uppåt, t.ex. 2 av 3) för rankingen och vid
lika poäng går man på högsta enskilda poäng ner till sista delpoäng för att skilja åkarna
åt*.
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Slalom: de 2 bästa poängen räknas, vid lika poäng går man på högsta enskilda poäng
ner till sista delpoäng för att skilja åkarna åt. Om man genomfört fler än 2 tävlingar
räknas hälften av tävlingar (avrundat uppåt, t.ex. 2 av 3) för rankingen och vid lika poäng går man på högsta enskilda poäng ner till sista delpoäng för att skilja åkarna åt*.
* Om det krävs för att kunna skilja åkarna åt ska man gå på högsta enskilda poäng av
samtliga genomförda tävlingar .

Startordning
Åk 1
Åkarna lottas in i startgrupper om 15 åkare med 3 åkare från varje region i varje grupp, där
den åkare med bäst placering från varje region lottas in i startgrupp 1, d v s de 3 bäst rankade
åkarna från varje region bildar startgrupp 1 o.s.v. När en region har slut på kvalificerade
åkare fyller man inte på i startgrupperna från övriga regioner i rankingordning, vilket innebär
att startgrupperna kan bestå av färre än 15 st åkare. När bara en region har åkare kvar startar
de i rankingordning före eventuellt orankade åkare.
Åkare som av SSF nominerats och därefter deltagit i träningsläger (OBS! Det gäller inte så
kallade vinnarläger som t.ex. vid Ski Funtastic) eller internationella ungdomstävlingar, och
till följd av detta inte kunnat deltaga i USM-tävling är kvalificerade till USM. Åkaren lottas
in direkt efter första startgrupp i USM i de discipliner i kvaltävlingarna som åkaren på grund
av uttagningen inte kunnat delta i. Dessa åkare utgör en egen startgrupp och påverkar inte
antalet i övriga startgrupper. Om åkaren själv via regionens ordinarie ranking har en bättre
plats i annan startgrupp gäller den.
Åkare som saknar poäng i en disciplin och därmed inte har någon ranking läggs i en egen
startgrupp oavsett regionstillhörighet med fri lottning inom startgruppen. Startgruppen startar
efter de rankade åkarna.
Åk 2
I andra åket startar man efter tider från det första åket med de 30 bästa tiderna i omvänd startordning. Tävlingsjuryn kan fatta beslut om att vända 1-15 till andra åket vid speciella förhållanden i banan. Beslutet måste fattas av tävlingsjuryn senast 1 timme före första start.
Åkare som saknar godkänt resultat i åk 1 får ej starta i åk 2.
Lagtävlingen
Vid beräkning av lagtävlingen ska laget i respektive klass, separata flick- respektive pojklag
bestå av de 3 bäst placerade åkarna från samma region. Lagets placering avgörs av den sammanlagda åktiden för flick- och pojklaget. Vid lika tid för 2 lag avgör bästa placering. En
region kan ha flera lag.
Fartträning
Att man inför varje träningsdag lottar enl § 621 och berörd tävlingstyp (med eller utan ranking eller regionvis med pojkar och flickor tillsammans). Vid flera träningsåk samma dag
skall samma startordning gälla om inte tävlingsjuryn beslutar om omvänd startordning
Arrangör för USM ansvarar för att stegvis fartträning kan genomföras, om tävlingsjuryn så
beslutar.
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Information angående internationella
ungdomstävlingar säsongen 2019-2020

Internationella ungdomstävlingar säsongen 2020 där SSF representerar med officiell
trupp:
Alpecimbra FIS Children Cup, Italien—28 januari-2 februari 2020
• 4 damer och 4 herrar, SL & GS
• Alpina Ungdoms-SM i Funäsdalen 2019 ligger till grund för nomineringarna.
2 dam & 2 herr via slalomresultat
2 dam & 2 herr via storslalomresultat
2 dam & 2 herr från första tävlingsdagen, placering 1 och 2, nomineras.
2 dam & 2 herr från andra tävlingsdagen, de åkare som är bäst placerade och inte redan uttagna får första tävlingsdagen nomineras.
Vid delad första plats nomineras båda åkarna.
• Vid inställd tävling nominerar SSF tillsammans med regiontränarna truppen till
Alpecimbra FIS Children Cup.
• Deltagaravgift om 4.750 sek debiteras åkare som medverkar på Alpecimbra FIS Children
Cup.
• Alpecimbra FIS Children Cup är den enda av FIS internationella ungdomstävlingar utanför
Sverige där SSF godkänner svenska ungdomars deltagande, med kvoter enligt ovan.
Ingemartrofén, Tärnaby – 22-26 april 2020
• 6 damer och 6 herrar, SL, GS & PSL
• Till Ingemar Trofén kommer 6 herrar, 6 damer tas ut från resultat i SL/GS/SG/DH på
USM.
Kvot på uttagning till Ingemartrofén,
1 dam & 1 herr från DH
1 dam & 1 herr från SG
2 damer & 2 herrar från GS
2 damer & 2 herrar från SL
• Deltagaravgift om 3.500 sek debiteras åkare som medverkar på Ingemartrofén
• Alla svenska åkare som vill delta på Ingemartrofén kan anmäla sig till tävlingarna via
Idrottonline.
Only 16, Sundsvall—15-16 februari 2020
Tävlingen arrangeras av Sundsvalls SLK. Tävlingen är 2020 öppen för åkare födda 20042005.

Tävlingen är öppen för åkare från Finland och Norge. Anmälan via respektive skidförbund, max kvot 10 deltagare per klass. Liftkort och startavgifter som för svenska
åkare.

Tävlingen är inte uttagningstävling för någon internationell ungdomstävling 2020.
Generellt för internationella ungdomstävlingar och fartläger
FIS utrustnings- och tävlingsregler gäller på internationella FIS ungdomstävlingar
Åkare kan endast bli uttagen till en officiell tävling.
Uttagning sker endast av åkare födda 2004.





Eventuella frågor om verksamheten besvaras av Karin Sundberg 070 372 10 46
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Regler för SM, ÄJSM, YJSM och DM
1.1
1.2

1.3

2.

2.1
2.2
3.

3.1
3.2
4.

Svenska Mästerskap (SM) födda 2003 och tidigare (H 17-, D 17-)
Svenska Äldre Juniormästerskap (ÄJSM) födda 1999-2001 (H 19-21, D 19-21)
Svenska Yngre Juniormästerskap (YJSM) födda 2002-2003 (H 17-18, D 17-18)
SSF/Alpint avgör för varje år vilka som är berättigade till deltagande i de olika
mästerskapstävlingarna för damer och herrar.
SSF/Alpint förbehåller sig rätten att direktsanktionera åkare till SM, ÄJSM och YJSM
efter särskild prövning.
För att få deltaga i fartdisciplinerna på YJSM, ÄJSM och SM skall anmälande klubb
ansvara för att åkaren har den skidvana som krävs för att kunna deltaga i
fartdisciplinerna.
Till SM är följande åkare kvalade:
De bäst rankade av de anmälda vid anmälningstidens utgång i respektive disciplin får
starta med hänsyn taget till utländska deltagare enligt punkt 2.2.
Åkare topp 3 i någon av disciplinerna SL, GS, SG eller DH under YJSM eller ÄJSM
får starta på SM i parallellslalom, slalom eller storslalom . Arrangören äger rätt att
delta i samtliga discipliner med en åkare i dam- respektive herrklass utöver de åkare
som är kvalade enligt ovan. Vid samevenemang (2 klubbar) äger båda arrangörerna rätt
att delta i samtliga discipliner med varsin åkare i dam- respektive herrklass utöver de
åkare som är kvalade enligt ovan.
Samtliga åkare som är medlem i en till SSF ansluten förening (det krävs också att
åkaren har FIS-licens vid FIS-tävling) får delta i störtlopp. Super G och Alpin
Kombination om punkt 1.3 är uppfylld och att 2:2 efterföljs.
Antalet åkare får inte överstiga FIS regler (inklusive utländska åkare).
Till ÄJSM är följande åkare kvalade:
Endast åkare födda 2001 eller tidigare får starta i ÄJSM i slalom och storslalom.
De bäst rankade av de anmälda vid anmälningstidens utgång i respektive disciplin får
starta med hänsyn taget till utländska deltagare enligt punkt 3.2.
Arrangören äger rätt att delta i samtliga discipliner med en åkare i dam- respektive
herrklass utöver de åkare som är kvalade enligt ovan. Vid samevenemang (2 klubbar)
äger båda arrangörerna rätt att delta i samtliga discipliner med varsin åkare i dam- respektive herrklass utöver de åkare som är kvalade enligt ovan.
Alla åkare med FIS-licens får åka ÄJSM i SL, GS, SG, DH och AC om punkt 1.3 är
uppfylld och att 3. och 3.2 efterföljs. Mästerskapstecknen delas endast ut till åkare som
är födda 1999-2001 (H-D 19-21).
Antalet åkare får inte överstiga FIS regler (inklusive utländska åkare).
Till YJSM är följande åkare kvalade:
Samtliga åkare som är medlem i en till SSF ansluten förening (det krävs också att
åkaren har FIS-licens vid FIS-tävling) som är födda 2002-2003 (H-D 17-18) får åka
YJSM i SL, GS, SG, DH och AC om punkt 1.3 är uppfylld.
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5.

Startordning vid SM, ÄJSM, YJSM

5.1

SM genomförs som FIS-tävling i samtliga discipliner.
Startordning på SM sker efter gällande FIS regler i alla discipliner.
ÄJSM genomförs som FIS-tävling i samtliga discipliner.
Startordning på ÄJSM sker efter gällande FIS regler i alla discipliner.
YJSM genomförs som nationella eller internationella tävlingar i SL och GS.
Startordning på YJSM sker efter gällande FIS regler i alla discipliner.

5.2
5.3
6.
6.1

Lagtävling vid SM, ÄJSM YJSM och DM
Lagtävling för deltagande klubbar på SM, ÄJSM YJSM och DM sker i alla discipliner
(slalom, storslalom, super-G och störtlopp). Lagtävlingen beräknas på den sammanlagda tiden från de 3 bästa åkarna från respektive klubb. En klubb kan ha flera lag.
Minst 2 lag måste starta för att kunna beräkna lagtävling.

7.
7.1
7.2

Regler för SM i parallellslalom 2020
Startberättigade åkare är enligt punkt 2.
Tävlingen genomförs FIS-tävling med ett kvalificeringsåk i slalom varefter de 32 bäst
placerade går vidare till parallellfinalen. OBS! För att få FIS-punkter i slalom för kvalificeringsåket måste kvalificerade åkare starta i finalen.
Ranking till kvalificeringsåket sker via FIS-punkter i slalom enligt gällande lista,
lottning enligt FIS regler för slalom.
Ranking till officiella resultatlistan enligt FIS regler för parallell, ICR 1220.

7.3
7.4
8.
8.1

8.2

9.
9.1
9.2

Förpliktelser
Arrangören är förpliktad att direkt efter att officiella resultatlistan är anslagen delge
resultaten för TT, lokal/rikspressen samt resultatrapportera via IdrottOnline. Samtliga
officiella SM- resultatlistor i PDF-format/Word-format skall skickas till SSF via e-mail
till karin.sundberg@skidor.com.
Namnen SM, ÄJSM, YJSM skall nämnas i alla annonser, affischer, program,
inbjudningar och resultatlistor för respektive tävling. Namnen skall även finnas med på
ev. andra material, kläder, reklammaterial etc. som tas fram av arrangören och med i
aktuella fall rätt logotyp.
Övrigt
Bansättare till mästerskapstävlingar ska utses i samråd med nationell TD vid nationella
tävlingar.
I övrigt gäller SSF:s regler och i förekommande fall FIS regler.
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Regler för Sverige Cupen
Startberättigade
Startberättigade är alla åkare som är kvalificerade att åka FIS-tävlingar.
Poängfördelning
FIS EC/WC poängfördelningstabell se nedan.
Beräkning
Till totalsammanställningen räknas alla resultaten av genomförda deltävlingar. Vid samma
resultat vinner den som har högsta enskilda poäng tills man skiljs åt.
Priser vid deltävlingar
Arrangör av deltävling i Sverige Cupen svarar för framtagning av priser enligt avtal.
Priser Sverige Cupen
Träningsbidraget utgår till respektive klubbar till de 10 bäst placerade herrarna respektive
10 bäst placerade damerna. De tre bästa åkarna dam- respektive herrklass är kvalificerade
till Alpina SM i storslalom och slalom. Om dessa åkare redan är kvalificerade via sin FISranking utses inga andra åkare som placerat sig sämre än topp 3 i respektive dam- och herrklass. Ingen så kallad ”uppflyttning” sker.
Poängberäkning
Arrangören av deltävlingar och final måste direkt efter tävlingens slut resultatrapportera via
IdrottOnline. Sammanställningen kommer att publiceras på www.skidor.com

Träningsbidrag, Sverige Cupen
SSF/Alpin har beslutat att även i år dela ut träningsbidrag i Sverige Cupen 2019-2020 enligt
följande belopp. Prissumman är 30 000 kr per klass. Träningsbidraget enligt nedan delas ut
till de 10 bäst placerade damerna respektive 10 bäst placerade herrarna.
Träningsbidraget betalas ut till respektive åkares klubb.
Placering.
1
2
3
4
5
6

Prispengar.
10 000
7 000
5 000
3 500
2 500
2 000

Program för Sverige Cupen 2019-2020
23-24/11
26-27/11
5-6/12
7-8/12
14-15/12
17-18/12

Kåbdalis
Kiruna
Funäsdalen
Ramundberget
Storklinten
Tärnaby

2 x Storslalom ENL
2 x Slalom FIS
2 x Storslalom FIS
2 x Slalom FIS
2 x Slalom FIS
2 x Storslalom FIS
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Luleå Alpina
Kiruna BK
Funäsdalens SLK
Täby SLK
Storklintens AK
Tärna IK Fjällvinden

Regler för Alpine Elite Tour
Startberättigade
För att vara startberättigad i tävlingar t.o.m. 31/12 ska man vara rankad top 100 av svenskar i
slalom eller storslalom på FIS-lista 5, 2019/2020 . Åkare rankade top 100 utan resultat föregående säsong är startberättigade men räknas bort från listan så att den utökas med det antal
åkare som inte räknas med. Åkare som finns med på kvallistan från FIS-lista 5, 2019/2020 är
startberättigade till alla tävlingar t.o.m. 31/12 oavsett ranking på senare listor.
För tävlingar fr.o.m. 1/1 är alla åkare som är kvalificerade att åka FIS-tävlingar startberättigade.
Poängfördelning
FIS EC/WC poängfördelningstabell se nedan.
Beräkning
Till totalsammanställningen räknas alla resultaten av genomförda deltävlingar. Vid samma
resultat vinner den som har högsta enskilda poäng tills man skiljs åt.
Priser vid deltävlingar
Arrangör av deltävling i Alpine Elite Toursvarar för framtagning av priser enligt avtal för
Alpine Elite Tour-arrangörer, minimisumma för prispengar per tävling 5 000 kr. Pr is
till bästa U18 åkare vid varje deltävling ska delas ut.
Priser Alpine Elite Tour
Träningsbidraget utgår till respektive klubbar till de 6 bäst placerade herrarna respektive 6
bäst placerade damerna. Totalsegraren i dam- respektive herrklassen får ett SLAO kort som
gäller kommande säsong. Har totalsegraren redan ett SLAO kort går kortet vidare till näste
åkare i sammanställningen. Prisceremoni för Alpine Elite Tourhålls efter sista tävlingsdagen.
Poängberäkning
Arrangören av deltävlingar och final måste direkt efter tävlingens slut resultatrapportera via
IdrottOnline. Sammanställningen kommer att publiceras på www.skidor.com

Träningsbidrag, Alpine Elite Tour

SSF/Alpin har beslutat att även i år dela ut träningsbidrag i Alpine Elite Tour 2019-2020 enligt följande belopp. Prissumman är 50 000 kr per klass. Träningsbidraget enligt nedan delas
ut till de 6 bäst placerade damerna respektive 6 bäst placerade herrarna.
Träningsbidraget betalas ut till respektive åkares klubb.
Placering.
1
2
3
4
5
6

Prispengar.
15 000
12 500
10 000
6 000
4 000
2 500
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Program för Alpine Elite Tour 2019-2020
5-6/1
18-19/1
20-21/1
25-26/1
16-17/2
19-20/2
23-24/2

Åre
Sälen
Sunne
Klövsjö
Arvidsjaur
Tärnaby
Lycksele

2 x Super G FIS
2 x Storslalom FIS
2 x Slalom FIS
2 x Storslalom FIS
2 x Slalom FIS
2 x Storslalom FIS
2 x Slalom FIS

Åre SLK
Sälens IF
Sunne Alpina
Sollentuna SLK
IFK Arvidsjaur
Tärna IK Fjällvinden
Lycksele IF

Poängfördelningstabell Sver ige Cupen och Alpine Elite Tour (lika som EC/WC)
Placering

Poäng

Placering Poäng

1

100

16

15

2

80

17

14

3

60

18

13

4

50

19

12

5

45

20

11

6

40

21

10

7

36

22

9

8

32

23

8

9

29

24

7

10

26

25

6

11

24

26

5

12

22

27

4

13

20

28

3

14

18

29

2

15

16

30

1
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Kvalificering för att få åka FIS-tävlingar

FIS-licenser
För att få starta i en FIS-tävling samt tillgodoräkna sig FIS-punkter som erhållits ska man ha
löst FIS-licens samt undertecknat ” Athlete’s Declaration” (åkaravtal) i original. Licensansökan för 2019-2020 görs via SSFTA/IdrottOnline senast 29/5 2020. Kostnad 450 kr vid betalning senast 29/5 2019, därefter kostar det 650 kr. Ansökan efter 29/5 2020 kan göras via
email till karin.sundberg@skidor.com och kostar 650 kr. Mer info publiceras på
www.skidor.com. OBS! De som ansöker om FIS-licens ska samtidigt som ansökan görs till
SSF också betala in licensavgiften på SSF:s bankgiro 720-7699, ange: ”Alpin FIS-licens”,
namn, klubb och personnummer. Fakturering kommer ej att ske.
Licensen bekräftas endast genom att åkaren med licensnummer och gällande punkter publiceras i nästkommande FIS-lista. Observera att inga licenser eller tidigare erhållna FISpunkter normalt bekräftas mellan listorna under säsongen, dock kan man för en avgift på ca
2000 SEK (200 CHF) få sina tidigare erhållna FIS-punkter bekräftade även mellan FISlistorna. Försäkring ingår inte i FIS-licensen.

Kvalificerade åkare
Samtliga åkare med FIS-licens födda 2003 eller tidigare får åka men för att få delta i FIStävlingar (i Sverige eller resten av världen) t.o.m. 31/12 ska man vara rankad top 100 av
svenskar i slalom eller storslalom på FIS-lista 6, 2019/2020. Åkare rankade top 100 utan resultat föregående säsong är startberättigade men räknas bort från listan så att den utökas med
det antal åkare som inte räknas med (enligt FIS Points Rules Alpine 7.1.5, åkare med skadestatus räknas alltså ej bort). Åkare som finns med på kvallistan från FIS-lista 6, 2019/2020 är
startberättigade till alla tävlingar t.o.m. 31/12 oavsett ranking på senare listor. Åkare som
kvalar in till top 100 av svenskar i slalom eller storslalom på lista 8, 2019/2020 respektive 9,
2019/2020 är startberättigade till alla tävlingar t.o.m. 31/12. Åkare som inte är rankad top
100 av svenskar i slalom eller storslalom är startberättigade att åka samtliga Sverige Cupen
(både FIS och ENL) samt övriga ENL-tävlingar t.o.m. 31/12.För tävlingar i Sverige fr.o.m.
1/1 är alla åkare som är kvalificerade att åka FIS-tävlingar startberättigade oavsett ranking.
SSF/ansvariga tränare äger alltid rätten att nominera åkare för uppdrag/tävlingar sanktionerade av SSF. Alla typer av nomineringar av denna typ måste alltid gå via SSF/Alpint.
Arrangören garanteras att delta med två åkare i dam- respektive herrklass utöver de som redan är kvalificerade att delta via sin ranking. Vid samevenemang (2 klubbar) garanteras båda
arrangörerna att delta i samtliga discipliner med vardera en åkare i dam- respektive herrklass
utöver de åkare som är kvalificerade men de har rätt att låta en klubb ställa upp med två
åkare om de kommer överens om detta.
Deltagande vid FIS-tävlingar i Norden och övriga världen.
På FIS-tävlingar finns regler för hur många åkare arrangörer måste ta emot från andra länder.
Danmark, Finland, Island, Norge, och Sverige har gjort en gemensam överenskommelse om
deltagande vid varandras tävlingar i Norden beträffande liftkort och anmälningsavgifter, se
sidan 22, vid tävlingar i övriga länder gäller FIS regler. Se bilaga FIS Norden.
För deltagande vid FIS-tävlingar i Norden och övriga världen gäller samma regler som för
FIS-tävlingar i Sverige med undantag för åkare som saknar FIS-poäng i både slalom och
storslalom som inte får delta i tävlingar utomlands.
Undantag från Top 100-regeln ges till åkare som är stadigvarande bosatt i ett annat land och
undantaget gäller tävlingar i det landet.
För att få delta i FIS-tävlingar på södra halvklotet sommaren 2020 skall man inneha giltig
FIS-licens och vara född 2003 eller tidigare.
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Deltagande i farttävlingar i Norden är öppna för alla åkare med aktiv FIS-licens.
På Norska och Finska FIS-tävlingar får Sverige delta med minst:
Vid dam och herrtävling 30 damer/30 herrar,
Vid mästerskap gäller FIS kvoterna, 10 damer/7 herrar.
Vid NJR-tävlingar gäller halv FIS-kvot om inte arrangerande nationsförbund kommit överens om full FIS-kvot med Sverige.

Anmälan/avanmälan till FIS-tävlingar

Anmälan ska göras av eller i samråd med berörd klubb. Anmälaren är ansvarig för att kontrollera att de åkare som anmäls har rätten att starta i FIS-tävlingar. Arrangör ansvarar för att
endast kvalificerade åkare tillåts starta vid FIS-tävlingar.
Det är inte tillåtet att anmäla sig till flera tävlingar som går samtidigt, se Tävlingsregler
Alpint utgåva november 2016 § 107.2 . Om åkare dubbelanmäler sig blir denne avstängd
från tävlingar aktuell/nästkommande tävlingshelg. Om någon av tävlingarna är en FIStävling gäller avstängningen kommande FIS-tävling aktuell/nästkommande helg.
Anmälningar till FIS-tävlingar i Sverige skall göras direkt till arrangör via klubben enligt
arrangörens inbjudan. Sista anmälningsdag rekommenderas att vara senast 3 dagar före
första lagledarmöte (dvs tisdag vid första lagledarmöte på fredag). OBS! Enligt en ny regel
från FIS § 604.4 måste sista anmälan vara mellan 48 och 24 timmar före första lagledarmöte men detta gäller inbjudan till övriga länder. Exempel vid lagledarmöte fredag
kl 20 är att sista anmälan enligt inbjudan ska vara onsdag kl 20.
Anmälningar till FIS-tävlingar i övriga Norden görs till Svenska Skidförbundet, Alpint, via
IdrottOnline, senast enligt datum för sista anmälan för evenemanget på IdrottOnline. Senare
inkomna anmälningar hanteras ej. Se sidan 18 för vad som gäller vid deltagande i FIStävlingar i Norden.
Uttagning
Uttagning sker enligt ranking från gällande FIS-punktlista i berörd disciplin SSF/Alpint förbehåller sig rätten att direktsanktionera åkare till FIS-tävlingar. Ansvarig för direktnomineringar är SSF/Alpint.
Vid tävlingar i Sverige där inte alla anmälda får starta ska arrangören snarast möjligt efter
anmälningstidens utgång för utländska åkare meddela vilka åkare som får starta. Arrangören
ansvarar även för publicering av reservlistor till de tävlingarna.
Vid ENL- och Sverige Cup-tävlingar i Sverige före jul där inte alla anmälda får starta rankas
svenska åkare på FIS-punkter i berörd disciplin först och efter USM-resultat i berörd disciplin från föregående säsong i andra hand. Därefter sker lottning bland de återstående åkarna
om det krävs för att skilja dem åt.
Till tävlingar i övriga Norden finns uttagna åkare på SSF:s hemsida 4 dagar före tävling. De
åkare som är på reservplats till tävlingarna i Norge och Finland måste själva kontrollera på
hemsidan om någon av de uttagna åkarna avanmäler sig. Även de som är på reservplats
måste avanmäla sig om man inte skall åka. Inbjudan till FIS-tävlingar i Norge och Finland
läggs ut på SSF:s hemsida. Logibokning och reseplanering sköts av klubbar/åkare.
Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 350:-/åkare och tävlingsdag på Svenska FIS-tävlingar. Anmälningsavgift till tävlingar i Sverige skall betalas till arrangören efter nominering och före tävling,
eller på annat sätt som anges i inbjudan. Om betalning är gjord via post- eller bankgiro skall
kvitto uppvisas för arrangören.
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Anmälningsavgiften till tävlingar i övriga Norden betalas på plats enligt överenskommelsen
mellan de Nordiska länderna, se sidan 22.
Träningsavgift vid störtlopp betalas till arrangören på plats, 400 NOK - 400 SEK - 40 €
Avanmälan FIS-tävlingar
För tävlingar i Sverige måste avanmälan ovillkorligen lämnas till arrangören senast vid lagledarmöte för tävling eller officiell träning.
För tävlingar i övriga Norden skall avanmälan vara hos SSF senast kl 12 3 dagar före första
tävlingsdagen eller officiell träningsdag. Vid sjukdom meddela till utsedd svensk lagledare före första lagledarmötet. Har avanmälan inte gjorts inom beskriven tid kan en straffavgift på 500 kronor tas ut av arrangören/SSF förutom anmälningsavgiften.
Återbetalning av anmälningsavgifter.
Arrangör är skyldig att återbetala hela anmälningsavgiften om åkare avanmäler sig innan
lottning till tävling eller officiell träning. Arrangör äger ej rätt att ta betalt för åkare som inte
finns med på startlistan.
Efteranmälan till internationella tävlingar
För efteranmälan gäller samma anmälningsavgifter som för övriga anmälda. Inga extra avgifter får tas ut.

Anmälan, anmälningsavgifter och avanmälan
nationella, regionala och distriktstävlingar
(§ 107.7)

Anmälan
Anmälan till nationella tävlingar skall göras via tävlingskalendern på den egna klubbens
IdrottOnline-sida, mer information om det finns på www.skidor.com. Anmälningstiden för
SM, ÄJSM, YJSM och USM, rekommenderas till 7 dagar före första lagledarmöte. Vid övriga tävlingar fastställs anmälningstidens utgång av arrangören, normalt tidigast 3 dagar före
första lagledarmöte (ex. lagledarmöte 19/12 sista anmälningsdag 16/12, kl 23.59) § 107.5.
Anmälningsavgifter (högsta tillåtna)
OBS! Betalas enl. klubbars annonser/inbjudan (och i enlighet med §107.7)
Junior/Senior
FIS-tävlingar i Sverige (gäller även NJR)
ENL-tävlingar
SM
ÄJSM, YJSM (ENL/NAT/FIS)
SM för veteraner
Nationella DH, SG och AC
Nationella SL och GS
Oldboys/Oldgirls
Parallelltävlingar NAT/FIS
Träningsavgift störtlopp, gäller per trän.dag
Träningsavgift störtlopp, FIS och ENL tävl.

350:350:400:350:350:250:200:200:250:150:-(När träning ej sker på tävlingsdag)
400:-(Total träningsavgift oavsett antal dagar)

Vid alpin kombination i samband med en annan tävling (störtlopp, super G) får halv startavgift tas ut för alpina kombinationen.
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I ovanstående anmälningsavgifter ingår avgiftsrapporteringen på 20:-/tävlande (gäller
ej träning)
Ungdom
DH, SG och AC
SL och GS
Parallelltävlingar
Internationella ungdomstävlingar.
Träningsavgift DH, gäller per trän.dag
USM finaler
LVC finaler för 11-12 år & 13-14 år, SL/GS
LVC finaler för 11-12 år & 13-14 år, SG

200:150:150:250:150:- (När träning ej sker på tävlingsdag)
250:200:200:-

Vid alpin kombination i samband med en annan tävling (störtlopp, super G) får halv startavgift tas ut för alpina kombinationen.
Dispens skall sökas hos SSF/Alpint vid önskemål av högre startavgift.
Avanmälan nationella och distriktstävlingar

Avanmälan för nationella och distriktstävlingar skall lämnas till arrangör senast kl 12
dagen före tävlingsdag eller officiell träningsdag.

Arrangör skall betala tillbaka anmälningsavgiften om åkare avanmäler sig enligt punkten ovan.
Efteranmälan till nationella, regionala och distriktstävlingar
Om extra avgifter tas ut vid efteranmälan skall det kungöras i inbjudan och från och med vilket datum det gäller dock ej tidigare än 2 dagar före första officiella tränings- eller tävlingsdag. . Högre avgift än 50% av anmälningsavgiften får ej tas ut.

Resultatrapportering
FIS / Nationell / Distriktstävling

Endast av SSF/Alpint auktoriserade dataprogram för resultatrapportering får användas.
Dessa dataprogram innehåller gällande regler, datafilformat och specifikation/mall för startoch resultatlistor. För närvarande är bara SSF Timing auktoriserat. Programmet finns på
www.skidor.com på sidan ”SSF Timing”.





Om disciplin ändras måste arrangören meddela till SSF.
Resultat ska direkt efter tävlingen rapporteras via IdrottOnline. OBS! Nationella
tävlingar för ungdomar samt oldboys/oldgirls skall också resultatrapporteras via
IdrottOnline.
Vid mästerskap är arrangören förpliktad att direkt efter att officiella resultatlistan är
anslagen delge resultaten för TT, lokal/rikspressen samt resultatrapportera via
IdrottOnline. Samtliga officiella SM-resultatlistor i PDF-format skall skickas till SSF
via e-mail till karin.sundberg@skidor.com.

Avgiftsrapportering
Tävlingsavgift § 110.2

Vid junior/senior/veteran tävlingar skall avgiftsrapportering göras senast en vecka efter varje
genomfört evenemang. Underlag för avgiftsrapporteringen tas fram via klubbens egna
IdrottOnlinesida, se instruktioner på www.skidor.com. (Alpint / Tävlingar / För arrangörer)
OBS! Viktigt att ni anger ID-numret för tävlingen vid betalningen. Avgiftsrapportering
innebär att 20:- av startavgiften skall betalas in och rapporteras till SSF, som sedan betalar ut
dessa pengar till respektive distrikt som åkarna kommer ifrån.
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Instruktioner för arrangörer
FIS Sverige

Startavgiften är 350 kr för svenska åkare som åker svenska FIS-tävlingar.
Regler för vilka som får åka FIS finns att läsa på sidan 16. Arrangören garanteras dock att
delta med 2 åkare i dam- respektive herrklass utöver de åkare som är kvalificerade enligt
ovan. Vid samevenemang (2 klubbar) garanteras båda arrangörerna att delta i samtliga discipliner med vardera en åkare i dam- respektive herrklass utöver de åkare som är kvalificerade
men de har rätt att låta en klubb ställa upp med två åkare om de kommer överens om detta
enligt sidan 18.
Svensk officiell trupp
För svensk officiell trupp gäller att anmälan ska komma från Svenska Skidförbundet genom
ansvarig landslagstränare eller alpina kontoret. Åkare som är uttagen i officiell trupp jämställs med utländska åkare så samma regler gäller för anmälningsavgifter och liftkort. För
ledare gäller samma regler som för utländska ledare beträffande liftkort. Anmälan ska vara
arrangören tillhanda innan officiell anmälningstid gått ut. Kostnader för resa, kost och logi
för officiell trupp är Svenska Skidförbundets ansvar.
Regler för liftkort och startavgifter för utländska åkare:

Utländska åkare inom gällande FIS-kvot för tävlingen skall inte betala liftkort men anmälningsavgift på 20€ - 200 NOK—200 SEK per tävling.

Åkare från Danmark, Finland, Island och Norge, utanför gällande FIS-kvot för tävlingen (Country groups) ska betala liftkort till samma pris som svenska åkare och anmälningsavgift på 20€ - 200 NOK—200 SEK per tävling

Utländska ledare/tränare får liftkort, 2 ledare/klass (dam och herr.)

Utländska åkare (Danmark, Finland, Island och Norge) skall betala träningsavgift vid
störtlopp, 400 NOK - 400 SEK - 40 €.

Motsvarande överenskommelse gäller svenska åkare och ledare i Danmark, Finland,
Island och Norge.
En nordisk överenskommelse av kvoten vid FIS-tävlingar i norden är följande:
Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har rätt att ställa upp med 30 damer respektive
30 herrar i tävlingar som arrangeras av något av de andra nordiska länderna.
För övriga länder gäller FIS ordinarie kvotregler.
Vid NJR-tävlingar gäller halv FIS-kvot om inte arrangerande nationsförbund kommit överens om full FIS-kvot med Sverige.
Vid mästerskap gäller FIS kvoterna om inte annat överenskommits mellan arrangör
och berört skidförbund. Se bifogade överenskommelse FIS Norden.
En överenskommelse för regler angående kostnader för nordiska TD vid nordiska FIStävlingar har gjorts mellan de nordiska länderna. Se bifogad överenskommelse TD
Norden.

FIS-Kvoter Nordiska länder
Nation
FIS-kvot damer
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige

4 st
6 st
4 st
10 st
10 st

22

Nation

FIS-kvot herrar

Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige

6 st
6 st
4 st
10 st
7 st

Regler/rekommendationer utrustning
FIS utrustningsregler gäller för samtliga klasser som omnämns i FIS aktuella utrustningsregler. Fartdräkter och märkning av hjälm, se nedan, undantas i Sverige från FIS utrustningsregler för ungdomar. För skidans midja i SG/GS finns tolerans på +3 mm.
Fullständiga regler, Specifications for Competition Equipment Edition 2019/20 (July 2019)
finns att ladda ner via denna länk:
https://assets.fis-ski.com/image/upload/v1561994644/fis-prod/assets/
Specifications_for_Alpine_Competition_Equipment_July_2019.pdf
OBS! För deltagande i internationella tävlingar gäller alltid FIS aktuella utrustningsregler.
Gäller Ingemar trofén och andra internationella ungdomstävlingar.

Skidhjälmar
Godkända skidhjälmar skall användas i samtliga discipliner. Godkänd skidhjälm är enligt
FIS utrustningsregler 2012-2013, se http://www.skidor.com/Grenar/Alpint/Tavling/Regler/
Skidhjälmar enligt ovan skall användas vid alla tävlingar för samtliga klasser.

Regler/rekommendationer käppar







Rekommenderar att använda käppar enl tabellen nedan (nationella tävlingar).
Regel för att använda käppar enl nedan på USM/YJSM/ÄJSM/SM.
Regel för att använda kortkäpp i slalom för U10.
Regel för att använda träningskäpp på LVC:s Regionfinal 11-12 år.
Regel för att använda träningskäpp på LVC:s Landsdelsfinal 13-14 år.
Vid FIS-tävling skall FIS-godkända käppar användas.

Typ
Mjuk kortkäpp
Träningskäpp

Rör diameter
25-35 mm
25-28 mm

Tävlingskäpp

27-32 mm

Störtloppskäpp

25-35 mm

Höjd
Klass
Ca: 65 cm ovanför snön 0-12 år
180 cm ovanför snön
11-12, 13-14, 15-16
och junior
180 cm ovanför snön
15-16, junior och
senior
180 cm ovanför snön
15-16, junior och
senior

Handlingsplan sjukvård
Svenska Skidförbundet rekommenderar att alla föreningar har en aktuell handlingsplan för
sjukvård i samband med träning och tävling. Handlingsplanen bör redovisas vid upptaktsträffar och även anslås i klubbstuga eller liknande. Handlingsplanen bör redovisas på lagledarmöten i samband med tävling.

Ersättningsnivåer
Svenska Skidförbundet rekommenderar följande ersättningsnivåer för nationell TD:
Milersättning vid resa med egen bil 18.50 kr per mil.
Traktamente hel dag 230 kr
Traktamente halv dag eller natt 115 kr
Avdrag för kostförmåner , Frukost 49 kr, Lunch/Middag 98 kr, Helt fri kost 245 kr
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ORGANISATIONS-PM
Tävlingsperiod
Alpina skidtävlingar för juniorer, seniorer och veteraner får arrangeras från och med tredje
helgen i november till och med första helgen i maj. För barn och ungdom gäller det från och
med 1 januari till och med första helgen i maj.
Tävlingsansökan
Ansökan om att få arrangera alpina skidtävlingar ska vara respektive SDF och SSF tillhanda
enligt följande datum:
Tävlingstyp
Ansökan senast
Ansökan senast
Inlagt i
till SDF
till SSF
IdrottOnline
FIS-tävlingar
28 februari (1 år
1 september
före)
SM, ÄJSM, YJSM, USM,
28 februari (1 år
1 september
Veteran-SM
före)
Lilla Världscup-final
15 april (1 år före) 1 september
Övriga nationella tävlingar,
Enl resp SDF
1 september
USM-tävling och LVC-tävling
Övriga tävlingar
Enl resp SDF
1 september
”Ansökan” IdrottOnline
Generellt gäller att ingen ansökan görs på IdrottOnline förrän arrangören fått ett godkännande att arrangera tävlingen av SDF eller SSF, beroende på typ av tävling.
För ansökan om SM-, ÄJSM-, YJSM- , USM- och Veteran-tävlingar samt FIS-tävlingar ska
särskilda ansökningsblanketter användas. Ansökan ska vara SSF tillhanda senast 31/1.
Dessa rekvireras från SSF eller hämtas från SSF:s alpina hemsida (Tävling/För arrangörer).
Skickas till SSF med kopia till resp.SDF.
Om arrangör vill arrangera tävling utanför det egna distriktet ska även det distrikt där tävlingen ska hållas sanktionera tävlingen.
Sanktionsavgiften för alpina tävlingar är följande:
Nationella endagstävlingar 400:- (erläggs i samband med ansökan till resp.SDF)
Nationella flerdagarstävlingar
600:- (erläggs i samband med ansökan till resp.SDF)
Ansökningsavgift från FIS (faktureras av SSF till resp klubb under hösten)
FIS-evenemang (en- eller flerdagarstävling)
250.-CHF
ENL- och CHI- evenemang (en- eller flerdagarstävling) 100.-CHF
Publiceras
Alla mästerskaps-, FIS-, nationella-, landsdels-, regionala och distriktstävlingar ska
publiceras på SSFTA/IdrottOnline.
Inbjudan till tävling
Inbjudan för tävlingarna ska finnas klart senast 3 veckor före tävling.
Annonsering skall ske i IdrottOnlines tävlingskalender i god tid före tävlingen.
Inbjudan skall sändas på engelska och svenska till TD och SSF. SSF ansvarar för att FIS
samt de Nordiska Nationsförbunden som är anslutna till FIS får inbjudan.
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SSF Poängtabell
Placering

Poäng

Placering

Poäng

1

100

26

25

2

80

27

24

3

70

28

23

4

60

29

22

5

55

30

21

6

50

31

20

7

48

32

19

8

46

33

18

9

44

34

17

10

42

35

16

11

40

36

15

12

39

37

14

13

38

38

13

14

37

39

12

15

36

40

11

16

35

41

10

17

34

42

9

18

33

43

8

19

32

44

7

20

31

45

6

21

30

46

5

22

29

47

4

23

28

48

3

24

27

49

2

25

26

50

1

25

Parallellstege
32 åkare
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FIS NORDEN 2019-2020
AGREEMENT FOR QUOTAS, ENTRY DEADLINES,
ENTRY FEES AND LIFT TICKETS BETWEEN THE
NORDIC COUNTRIES
1. FIS RACE FOR BOTH GENDER MALE OR FEMALE

DAN
FIN
ISL
NOR
SWE

MALE

FEMALE

30
30
30
30
30

30
30
30
30
30

Quotas according to Basic Quota for the Organising Ski Association (7.1.6 Rules of
the FIS Points), Exception (7.1.6.1 Rules of the FIS Points) and Country Groups
(7.1.7 Rules of the FIS Points).
If the Organisation Committee decides so, it is possible to fill up the Ladies race to
140 racers according to Quota Rule for Ladies (7.2 Rules of the FIS Points).
Entry Deadline: The Organiser must determine the final date of entry between 48
h and 24 h before the first Team Captains´ Meeting (art. 213.8) (art. 215.1) (art.
604.4.1).
2. NATIONAL CHAMPIONSHIPS

DEN
FIN
ISL
NOR
SWE

MALE

FEMALE

FIS-quota (6)
FIS-quota (6)
FIS-quota (4)
FIS-quota (10)
FIS-quota (7)

FIS-quota (4)
FIS-quota (6)
FIS-quota (4)
FIS-quota (10)
FIS-quota (10)

If the Organisation Committee decides so it is possible to use point 1. quotas.
International Participation in National Championships (NC and NJC) (Rules of the
FIS Points 7.5)
National Ski Associations wishing to enter their competitors in the National
Championships of another country should apply directly to the associations
involved at the latest one week before the beginning of the competitions/training.
(Rules of the FIS Points 7.5.2)

E-Mail
info@skidor.com

TELEFON
+46 (0)10 708 6900

ADRESS
Box 26, SE-830 14 Åre

Org Nr
802003-0287

Bankgiro
720-7699

www.skidor.com

3. NATIONAL JUNIOR RACE

DAN
FIN
ISL
NOR
SWE

MALE

FEMALE

3
3
2
5
4

2
3
2
5
5

Quotas according to National Junior Race (NJR) (7.6.4 Rules of the FIS Points).
FIS-quota can be used if organising National Associations agrees on that.
4. ENTRY FEES AND LIFT TICKETS
BETWEEN NORDIC COUNTRIES AGREEMENT IS:










ALL NORDIC RACERS* INSIDE FIS QUOTA (7.1.1-3 Rules of the FIS
Points) WILL HAVE FREE LIFT TICKET FOR OFFICIAL TRAINING AND
RACE DAYS.
ALL NORDIC RACERS* INSIDE FIS QUOTA (7.1.1-3 Rules of the FIS
Points) WILL HAVE TO PAY ENTRY FEES 20 € - 200 NOK – 200 SEK
PER RACE BEFORE THEY ARE ALLOWED TO START.
ALL NORDIC RACERS* OUTSIDE FIS QUOTA (7.1.1-3 Rules of the FIS
Points) WILL HAVE TO PAY ENTRY FEES 20 € - 200 NOK – 200 SEK
PER RACE BEFORE THEY ARE ALLOWED TO START.
ALL NORDIC RACERS* OUTSIDE FIS QUOTA (7.1.1-3 Rules of the FIS
Points) WILL HAVE TO PAY LIFT TICKETS AND IT IS NOT INCLUDED
IN THE ENTRY FEES.
TWO COACHES / GENDER FROM NORDIC COUNTRIES* WILL HAVE
FREE LIFT TICKETS.
ALL RACERS MUST PAY A TRAINING FEE FOR PARTICIPATING IN
OFFICIAL DOWNHILL TRAINING BEFORE THEY ARE ALLOWED TO
START. THE FEE WILL BE DECIDED BY THE SWEDISH AND
NORWEGIAN SKI ASSOCATIONS TOGETHER IN THE AUTUMN
EVERY YEAR.
TRAINING FEE FOR DOWNHILL IN FIN, NOR AND SWE 2017-2019
40 € – 400 NOK – 400 SEK
ALL RACERS OUTSIDE THE NORDIC COUNTRIES WILL HAVE TO PAY
ENTRY FEES 20 € - 200 NOK – 200 SEK PER RACE BEFORE THEY
ARE ALLOWED TO START
ALL RACERS AND OFFICIALS OUTSIDE THE NORDIC COUNTRIES
MUST RECEIVE LIFT TICKETS FOR FREE.
* THESE RULES DOES NOT APPLY TO RACERS OR COACHES FROM
THE ORGANIZING NSA. IT IS UP TO THE ORGANIZING NSA TO
DECIDE THE RULES REGARDING ENTRY FEES AND LIFT TICKETS
FOR THEIR RACERS.
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5. CONFIRMATION OF ENTRIES (ICR art. 215 Entries, art, 217 Draw)
All racers must be represented at the Team Captain’s meeting. Racers that are not
represented at the Team Captain’s meeting can be removed from the board before
the draw and thereby not allowed to start. Racers that are DNS on the first race will
be removed from the board before the draw of the forthcoming races if there is no
information stating otherwise.
217.2 The competitors entered by a National Ski Association will only be drawn if
provided written entries have been received by the organiser before the closing
date.
217.3 If a competitor is not represented at the draw by a team captain or trainer, he
will only be drawn if it is confirmed by telephone, telegram, e-mail or telefax by the
beginning of the meeting that the competitors who are entered will participate.
217.4 Competitors who have been drawn and are not present during the
competition must be named by the TD in his report, indicating if possible the
reasons for absence.

6. YOUTH INTERNATIONAL ALPINE COMPETITIONS
This agreement does not apply to Youth International Alpine Competitions which is
regulated in the International Ski Competition Rules (ICR).

DANMARKS SKIFORBUND

SKI SPORT FINLAND

THE ICELANDIC SKI ASSOCIATION

NORGES SKIFORBUND

SVENSKA SKIDFÖRBUNDET
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TRAVEL EXPENSES
AGREEMENT REGARDING TRAVEL EXPENSES FOR
ALPINE FIS TD’s BETWEEN THE NORDIC COUNTRIES
FOR RACES ORGANIZED BY THE NORDIC COUNTRIES
The TD has a right to reimbursement for actual travel expenses. The reimbursement
can exceed CHF 600. The travel must be planned by the Organizing Committee and
the TD together and be optimised on lowest cost and a reasonable travel time.
Reimbursement for travelling by car: a fee of CHF 0.70 per kilometre will apply to the
sum of CHF 600 (highway taxes included) and a fee of CHF 0.50 per kilometre will be
applied for travel cost above CHF 600.
For a combined travel with car and flight/train, reimbursement for travelling by car: a
fee of CHF 0.70 per kilometre will be applied until a total travel cost of CHF 600
(highway taxes and parking fees included) is reached and a fee of CHF 0.50 per
kilometre will be applied for travel cost above CHF 600.
The maximum limit of CHF 600 according to ICR 602.5 is not valid in the Nordic
countries.
For all other cases, rule ICR 602.5 Expense Accounts will be applied.
Remark. The TD assignments are planned by the TD coordinator in each Nordic
country and are optimised on:
•
TD-assignment to different sites and disciplines from year to year
•
lowest travel cost
•
reasonable travel time
Therefore the travel expense can be lower one year and higher another year for the
Organizing Committee.

DANMARKS SKIFORBUND

SKI SPORT FINLAND

THE ICELANDIC SKI ASSOCIATION

NORGES SKIFORBUND

SVENSKA SKIDFÖRBUNDET

E-Mail
info@skidor.com

TELEFON
+46 (0)10 708 6900

ADRESS
Box 26, SE-830 14 Åre

Org Nr
802003-0287

Bankgiro
720-7699

www.skidor.com

Regeländringar till Alpina tävlingsregler utgåva november 2019

§ 114

Tävlandes och ledares skyldigheter samt straffpåföljd

114.8

Uppförande
Tävlingsåkare ska uppföra sig på ett korrekt och sportsligt sätt gentemot medlemmar
av organisationskommittén, funktionärer, andra åkare och ledare samt publiken.

§ 611

Tävlingsbanan

611.1

Tävlingsterräng
Vid val av tävlingsterräng, som skall vara kuperad och av olika lutningsgrader, skall
största möjliga höjdskillnad i relation till kraven för varje tävlingsdisciplin eftersträvas.
Ingen bana får innehålla motlut eller längre plana partier. Det måste vara möjligt att
utan stavarnas hjälp glida över alla partier i banan.
Terrängen skall utnyttjas naturligt.

611.2

Tillträde till tävlingsområdet
Tävlingsområdet (avspärrat med nät, band eller annan synlig avspärrning) är stängt
från och med när bansättningen påbörjas. Ingen annan än tävlingsjuryn får ändra
portar, flaggor, markeringar eller på annat sätt ändra banan när den är stängd.
Tävlingsåkare får inte tillträde till tävlingsområdet när det är stängt inför en tävling.
Ledare, tränare, servicemän, media m.fl. får endast beträda ett avstängt
tävlingsområde efter beslut och anvisningar av tävlingsjuryn.
Tävlingsjuryn kan stänga hela eller delar av tävlingsområdet för tävlingsåkare, ledare,
tränare, servicemän, media m.fl. på andra tider än tävlings‐ eller träningstiden.

§ 618

Parallell

618.1

Definition
En parallelltävling är en utslagstävling där två tävlande åker likartat sida vid sida i två
banor. Antingen mäter man åktid från start till mål och räknar ut tidsdifferensen från
åktiden eller också mäter man endast tidsdifferensen vid målgång mellan de båda
åkarna. Segraren kan i första åket endast vinna med en tidsdifferens motsvarande
tidspåslaget enl. §618.16. Den åkare som efter två åk i sin omgång har den bästa
sammanlagda tidsdifferensen har vunnit och går vidare till nästa omgång.

618.2

En omgång
En hel omgång i parallellslalom består av två åk där varje åk har ett eget
matchnummer.
I varje match mellan två åkare byter åkarna bana till andra åket

618.3

Backens preparering
Backens struktur och form skall vara lika i ett så brett område att båda banorna får
plats med likartade förhållanden. Variationer i terrängen och backens svårighetsgrad
skall vara lika för båda banorna.
Underlaget måste vara preparerat som för slalom och tävlingsförhållandena lika i båda
banorna.

618.4

Tekniska data
Fallhöjden från start till mål bör vara minst:
Junior och senior:
35 m och innehålla minst 12 riktningsförändringar.
Ungdom:
20 m och innehålla minst 8 riktningsförändringar.
Minimum längd för banan bör vara 120 m för Junior och senior och 50 m för ungdom.

618.5

Banorna
Banorna skall innehålla en serie portar som består av två ledade käppar som är
sammanbundna av en flagga. Flaggan skall vara elastisk och så konstruerad att den
lossnar från käppen om någon åkare fastnar i porten.
‐ Käppar och flaggor skall vara röda för den vänstra banan uppifrån och blå för den
högra.
‐ Flaggornas nedre kant ska vara minst 1 meter ovanför snön.
‐ Det måste vara samma bansättare till båda banorna och de banorna ska vara
identiska och parallella.
‐ Ett konstgjort hopp kan ingå i banorna.
‐ Banorna ska innehålla rytmiska svängar i varierade svängradier.
‐ Direkt efter sista porten i banorna måste det tydligt markeras en avgränsning
mellan banorna så att åkriktningen leder rakt in mot respektive mål.

618.6

Avstånd mellan banorna
Avståndet från svängkäpp till svängkäpp i de båda banorna ska vara mellan 6 – 7
meter. Samma avstånd gäller mellan alla svängkäppar i banorna, från start till mål.

618.7

Start
Starten skall bestå av två likadana startgrindar som öppnas samtidigt genom en
elektriskt styrd startanordning. Startsystemet kan också öppnas manuellt.
Två olika konstruktioner av startgrind kan användas.
A: En lucka 100 cm bred och 40 cm hög som faller ner framför åkaren när starten går.
B: Två luckor (saloondörrar) vardera 50 cm breda och 40 cm höga sittande på ca. 100
cm höjd och öppnas åt sidorna när starten går. Här måste en bräda finnas fastsatt i
snön bakom åkarna så att skidorna kan få ett stöd i bakkant i samband med starten.
Startdomaren måste vara placerad mellan åkarna vid starten, endera framför eller
bakom så att han har uppsikt över hela banan. Startsignal kan endast ges efter att
startdomaren har gett de båda åkarna tillstånd att starta. Alla beslut inom
startområdet fattas av den officiella startern.

618.8

Startkommando
Innan startern ger startkommandot måste han fråga åkarna med början i den röda
banan:
”Röd bana klar”
”Blå bana klar”
Först efter att båda åkarna har svarat ”Ja” på frågan kan startern ge startkommandot
”Färdiga”.
Om en eller båda startgrindarna blivit blockerade på grund av ett mekaniskt eller
elektriskt fel måste startproceduren göras om.

618.9

Sen till start
Om en åkare inte finns på plats eller är redo för start, kallas nästa par fram. Om åkaren
fortfarande inte kan starta förlorar denne, ‐ i första åket med tidspåslaget för
tävlingen, ‐i andra åket hela omgången.

618.10

Ej till start
Om en åkare i första omgången saknar sin motståndare tillåts ett ensamåk. Om en
åkare i senare omgångar saknar sin motståndare tillåts inget ensamåk. Åkare som inte
har någon lottad motståndare går automatiskt vidare till nästa omgång.

618.11

Mål
Målområdet måste vara symmetriskt och mållinjen skall vara parallell med startlinjen.
Varje mål måste vara markerat med två käppar som är placerade minst 7 meter från
varandra och helst sammanbundna med en målflagga.

618.12

Målgång
Vid utebliven registrering av målgång görs en omstart med åkarna i den bana som
använts i det ordinarie åket.
Om båda åkarna har exakt samma tidsdifferens efter två åk genomförs ett tredje åk
där banorna lottas. Vinnaren av det tredje åket vinner omgången och går vidare till
nästa omgång.

618.13

Jury och bansättare
Juryn består av
‐ en tredje jurymedlem
‐ en tävlingsledare
‐ banchef
Bansättaren utses av juryn om inte det gjorts tidigare av SSF. Banorna besiktas av
bansättaren tillsammans med juryn som ansvarar för tävlingen.

618.14

Tidtagning
Startgrindarna ska öppna samtidigt och om man ska kunna mäta åktid måste de kunna
skicka en signal till tidtagninge. I målet ska det finnas två separata fotocellpar som
registrerar när mållinjen passeras i respektive bana.

618.15

Tidspåslag
Tidspåslaget beslutas av juryn och bestäms utifrån banans åktid och backens
svårighetsgrad. Rekommenderat tidspåslag är: 0,5 sekunder.

618.16

Antalet åkare
Antalet startande i finalen bör inte överstiga 32 åkare. De 32 åkarna är kvalificerade
från en kvaltävling eller uttagna i någon annan form. Åkarna erhåller nummerlappar
från 1 till 32 som de behåller genom hela tävlingen.
Med 32 startande i finalen bildas det 16 par där första paret bildas av:
Par 1: nr: 1 och nr: 32 i kvalet, startar först i första omgången.
Par 2: nr: 2 och nr: 31 i kvalet, startar sist i första omgången.
Par 3: nr: 3 och nr: 30 i kvalet osv. I en 32‐stege ska alltid startnumren i ett heat bli 33
i första omgången om man adderar siffrorna. Startstege enligt bilaga.

618.17

Banbesiktning
Åkarna har rätt att besiktiga banan en gång med skidorna på från start till mål.
Besiktningstiden är 15 minuter. Under besiktningen får inga åkare passera över hoppet
(provhoppa) om inte juryn beslutar annat.

618.18

Preparering
Om någon förändring eller preparering är nödvändig under tävlingen ska detta ske
efter att en hel omgång är klar.

618.19

Startordning första omgången
Startordningen sker enligt tabellen 618.17 genom hela gruppen och båda åken utan
att vända gruppen.
Det lägsta startnumret i paret åker först i den röda banan och det högsta startnumret i
den blå. I det andra åket byter man bana. Samma system används i alla
elimineringsomgångar och även i finalen.
Åkare som vunnit båda åken eller har den lägsta totaltiden (bästa tidsdifferensen) av
båda åken, går vidare till nästa omgång med totalt 16 åkare.

618.20

Startordning andra omgången
I andra omgången åker segraren i 1:a paret mot segraren i 16:e paret med
startordning enligt tidigare modell. Omgången genomförs även här i två åk och åtta
åkare kvalificerar sig till kvartsfinalen.

618.21

Kvartsfinal
De åtta kvalificerade åkarna startar här enligt tidigare startordning från början till
slutet av gruppen.

618.22

Semifinal och final
De fyra kvalificerade åkarna startar här enligt tidigare startordning från början till
slutet av gruppen.
Förlorarna i semifinalen åker sitt första åk om 3:e och 4:e plats innan finalparet åker
sitt första. Därefter åker 3:e och 4:e paret sitt sista åk innan tävlingen avslutas med
finalåket.

618.23

Portdomare
Portdomare med flaggor i samma färg som banan de bevakar måste vara utplacerade
utefter banan och göra juryn uppmärksam på när ett regelbrott begås.

618.24

Förseelse med tidspåslag
Åkare som i första åket av en omgång gör någon av följande förseelser, får ett
tidspåslag till åk två.
Åkare som i andra åket av en omgång gör någon av följande förseelser, förlorar
matchen och omgången.
Förseelser:
‐ åker in i motståndarens bana
‐ störa motståndaren, medvetet eller omedvetet
‐ felaktig passage av en port, § 635
‐ åkare som fortsätter vid fall, § 635.4

618.25

Lika tidsdifferens
Om båda åkarna har exakt samma tidsdifferens efter två åk går åkaren med lägst
startnummer vidare till nästa omgång (bäst ranking från kvalificeringen alltså).
Skulle detta hända i finalen eller lilla finalen får de delad placering.

618.26

Förlorat åk
Förlorat åk ger tidspåslag men ej diskvalificering.
Den åkare i andra åket som först gör en förseelse av de två som innebär ”Förlorat åk”,
eller är efter med mer än tidspåslaget i mål, förlorar omgången.

618.27

Uråkning
Om båda åkarna åker ur vid olika tidpunkt i första åket, vinner den åkare som gör
förseelsen sist.
Om båda åkarna åker ur vid samma tidpunkt i första åket, vinner den åkare som
kommit längst i banan.
Om båda åkarna åker ur i andra åket räknas resultatet från första åket. Skulle åkarna
då ha samma tid i åk 1 vinner den åkare som kommit längst i banan.

618.28

Vid fall
Om en åkare faller i första åket får denne ett tidspåslag inför andra åket.
Om båda åkarna faller i första åket är det den åkare som faller först, som får
tidspåslaget.

618.29

Resultatlista
Åkare som inte går vidare till parallellfinalen rankas utifrån kvalificeringsåket/åken om
det har förekommit.
Åkare som inte går vidare från en parallellomgång rankas inbördes bland de åkare som
slogs ut samtidigt på den lägsta sammanlagda åktiden (eller lägsta differensen om inte
åktid finns). Har man bara tid i ett åk rankas man efter de som har tid i båda åken och
DNF/DSQ går för DNS. 17‐32, 9‐16 och 5‐8 rankas alltså inbördes i respektive grupp.
Placering 1‐4 åker om placeringarna i final och liten final.

618.30

Slalom (PSL) och Storslalom (PGS)
För frågor som inte hanteras i § 618 gäller § 613 för slalom och § 614 för storslalom.

