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Barntävlingar 2013-2014
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, landsdelseller 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 distriktstävlingar för U 10 får granndistrikt bjudas in oavsett
region.
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 2000-2001
"
2002-2003

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 11 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. Distriktstävlingarna 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. 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 avgörs i slalom och storslalom (2 åk).
Tävlingarna genomförs som distriktslagstävling med ingående individuell tävling enligt sidan 10.
Landsdelsfinalen för klass 13-14 år avgörs i slalom, storslalom (2 åk) och super-G
(1 eller 2 åk beroende på backens höjdskillnad, se nationella regelboken § 615.2).
Tävlingarna genomförs som individuell tävling med ingående distriktslagstävling enligt
sidan 11.
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 för åldersklassen 9-10 år 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, Västergötland, Göteborg, Bohuslän-Dal,
Östergötland, Gotland.
Svealand: Dalarna, Gästrikland, Örebro Län, Värmland, Stockholm, Södermanland,
Uppland, Västmanland.
Norrland: Norrbotten, Västerbotten, Hälsingland, Jämtland-Härjedalen, Medelpad,
Ångermanland.

Indelning alpina regioner:
Region 1: Norrbotten, Västerbotten.
Region 2: Hälsingland, Jämtland-Härjedalen, Medelpad, Ångermanland.
Region 3: Dalarna, Gästrikland, Örebro Län, Värmland.
Region 4: Stockholm, Södermanland, Uppland, Västmanland.
Region 5: Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Västergötland, Göteborg, 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 de 3 bästa sammanlagda tiderna efter 2:a åket för flick- respektive
pojklag från distrikten och är alltså inte förutbestämda.

Vid beräkning av lagtävlingen ska laget bestå av det bästa flick- respektive pojklaget
från samma distrikt vars tider adderas till en totaltid för de 6 berörda åkarna.

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 i samma startordning, men deltar inte i
lagtävlingen eller den individuella tävlingen.
Finaldeltagare
Alla åkare som startat i minst 50% av sitt distrikts åk äger rätt att ställa upp i regionfinalen.
Endast regiontränare 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 § 615.2.
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 ej ske utan slutställningen gäller alla discipliner. Finalen
ska genomföras med helt separata klasser för 13 år respektive 14 år med separata startoch 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.

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 juryn beslutar att tillämpa omvänd startordning.

Arrangör för Landsdelsfinal ansvarar för att stegvis fartträning kan genomföras om
juryn så beslutar.
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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
2:a 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 i startnummerordning efter siste åkare
med resultat från åk 1, men deltar inte i lagtävlingen eller den individuella tävlingen.
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, nationell TD 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 1999

USM 16
Svenska Skidförbundets tävlingsregler för alpina discipliner gäller. Tävlingsdiscipliner är
slalom, storslalom, super-G och störtlopp.
Klassindelning
Pojkar och flickor
16 år födda 1998

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 kvalpoäng skall
räknas på varje åk separat.

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
För att få delta i fartdisciplinerna på USM skall åkare ha deltagit i minst en farttävling (SC/
SG/DH) under den aktuella säsongen. Endast SSF/Alpint kan ge dispens åt åkare.
Finaldeltagare
Alla åkare som startat i minst 50% av sin regions åk äger rätt att ställa upp i USM. Endast
SSF/Alpint kan ge dispens åt åkare.
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*.
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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 4
kvalåk räknas hälften av åken för rankingen och vid lika poäng går man på högsta
enskilda poäng ner till sista delpoäng för att skilja åkarna åt*.
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 4 kvalåk
räknas hälften av åken 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 åk.

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.
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. Juryn kan fatta beslut om att vända 1-15 till andra åket vid speciella förhållanden i
banan. Beslutet måste fattas av juryn senast 1 timme före första start.
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.
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 juryn beslutar om omvänd startordning
Arrangör för USM ansvarar för att stegvis fartträning kan genomföras, om juryn så beslutar.
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Regler för SM, ÄJSM, YJSM och DM
1.
1.1

1.2

1.3

2.

Startberättigade vid alpina SM, ÄJSM och YJSM
Svenska Mästerskap (SM) födda 1997 och tidigare (H 17-, D 17-)
Svenska Äldre Juniormästerskap (ÄJSM) födda 1993-1995 (H 19-21, D 19-21)
Svenska Yngre Juniormästerskap (YJSM) födda 1996-1997 (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.
 Föregående års svenska mästare i alla discipliner.
 Årets mästare från ÄJSM i SG/GS/SL och YJSM i alla discipliner.
 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 SG och DH, om punkt 1.3 är
uppfylld och att 2:2 efterföljs.
Antalet åkare får inte överstiga 140 st /klass (inklusive utländska åkare), enl FIS regler.


2.1

2.2
3.

3.1

3.2

Till ÄJSM 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 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 och DH om punkt 1.3 är
uppfylld och att 3.2 efterföljs. Mästerskapstecknen delas endast ut till åkare som är
födda 1993-1995 (H-D 19-21).
Antalet åkare får inte överstiga 140 st /klass (inklusive utländska åkare), enl FIS regler.

4.

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 1996-1997 (H-D 17-18) får åka
YJSM i SL, GS, SG och DH om punkt 1.3 är uppfylld.

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.
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5.2
5.3

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. Fartdisciplinerna körs om möjligt som internationella tävlingar (ENL) eller (FIS).
Startordning på YJSM sker efter FIS-punkter enligt lista 9/2014.

6.
6.1

Ersättningstävlingar
Arrangör av tävling skall i förväg, i samråd med respektive SDF/SSF, utse reservarran
gör. Ersättningstävling bör genomföras på den först planerade tävlingsdagen.

7.
7.1

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.

8.
8.1

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.

8.2

9.
9.1
9.2

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.

12

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 de 7 bästa resultaten av 12 deltävlingar. Då tävling ställts
in, så att antal tävlingstillfällen ändrats, räknas det om till närmast antal tävlingar procentuellt mot ursprungsprogram. 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 för
Sverige Cup-arrangörer, minimisumma för prispengar per tävling 5000 kr.
Priser Sverige Cupen
Träningsbidraget utgår till respektive klubbar till de 6 bäst placerade herrarna respektive 6
bäst placerade damerna. Prisceremoni för Sverige Cupen hålls 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, Sverige Cupen
SSF/Alpin har beslutat att även i år dela ut träningsbidrag i Sverige Cupen 2013-2014 enligt
följande belopp. 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.
10 000
7 000
4 000
2 000
1 250
750
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Program för Sverige Cupen 2013-2014
30/11-1/12
7-8/12
11-12/1
1-2/2
8-9/2
22-23/2

Funäsdalen
Kiruna
Åre
Mora
Järvsö
Sunne

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

Poängfördelningstabell Sverige Cupen (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 2014-2015 görs via SSFTA/IdrottOnline senast 23/5 2014. Kostnad 250 kr vid betalning senast 31/5 2014, därefter kostar det 500 kr. Ansökan efter 23/5 2014 kan göras via
email till karin.sundberg@skidor.com och kostar 500 kr. Mer info publiceras på
www.skidor.com. Dessa kostnader kan komma att ändras beroende på valutakursen för
Schweizerfrancen. 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 FISlicens”, 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
1400 SEK få sina tidigare erhållna FIS-punkter bekräftade även mellan FIS-listorna. Försäkring ingår inte i FIS-licensen.

Kvalificerade åkare
Samtliga åkare med FIS-licens födda 1997 eller tidigare får åka. SSF/ansvariga tränare äger
alltid rätten att ge dispens till åkare för uppdrag/tävlingar sanktionerade av SSF. Alla typer
av dispenser i detta ärende 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 två åkare i dam- respektive herrklass utöver de åkare som är kvalificerade.
Kvoter på Norska och Finska tävlingar
På FIS-tävlingar finns regler för hur många åkare arrangörer måste ta emot från andra länder.
Norge, Finland och Sverige har gjort en gemensam överenskommelse om hur stora dessa
kvoter skall vara i Norden, se sidan 24, vid tävlingar i övriga länder gäller FIS kvoterna.
På Norska och Finska FIS-tävlingar får Sverige delta med minst:
Vid dam och herrtävling 15 damer/20 herrar,
Vid endast dam eller herrtävling 30 damer/30 herrar
Vid mästerskap gäller FIS kvoterna, 10 damer/10 herrar.
Vid NJR-tävlingar gäller halv FIS-kvot om inte arrangerande nationsförbund kommit överens om full FIS-kvot med Sverige.
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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 2012 § 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 tävlingsdag eller officiella träningsdag (dvs onsdag natt vid tävling lördag och söndag).
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 24 för de olika startkvoterna.
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.
Information om uttagna åkare till tävlingar i Sverige sker av arrangör snarast efter anmälningstidens utgång.
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 300:-/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.
Anmälningsavgiften till tävlingar i övriga Norden faktureras av SSF två gånger per säsong,
200:-/åkare och tävlingsdag (i februari och maj).
Träningsavgift vid störtlopp betalas till arrangören på plats, 350 NOK / 400 SEK / 45 €
Avanmälan FIS-tävlingar
För tävlingar i Sverige måste avanmälan ovillkorligen lämnas till arrangören senast kl 12
dagen före tävlingsdag eller officiell träningsdag.
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
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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 inom beskriven tid, d v s senast kl 12 dagen före tävlings– eller träningsdagen.

Anmälan, anmälningsavgifter och avanmälan
nationella tävlingar (§ 107.10)
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 7-10 dagar före första tävlingsdag. Vid
övriga tävlingar fastställs anmälningstidens utgång av arrangören, normalt tidigast 5 dagar
före första tävlingsdag (ex. tävlingsdag 20/12 sista anmälningsdag 15/12, kl 23.59) § 107.5.
Anmälningsavgifter (högsta tillåtna)
OBS! Betalas enl. klubbars annonser/inbjudan (Om inget står i inbjudan gäller
§107.10.1)
Junior/Senior
FIS-tävlingar i Sverige (gäller även NJR)
ENL-tävlingar
SM, ÄJSM
YJSM (ENL/NAT/FIS)
SM för veteraner
Nationella DH och SG
Nationella SL och GS
Oldboys/Oldgirls
Parallelltävlingar NAT/FIS
Träningsavgift störtlopp, gäller per trän.dag
Träningsavgift störtlopp, FIS och ENL tävl.

300:300:330:330:330:200:150:150:250:130:-(När träning ej sker på tävlingsdag)
400:-(Total träningsavgift oavsett antal dagar)

I ovanstående anmälningsavgifter ingår avgiftsrapporteringen på 20:-/tävlande (gäller
ej träning)
Ungdom
USM
DH och SG
SL och GS
Parallelltävlingar
Internationella ungdomstävlingar.
Träningsavgift DH, gäller per trän.dag
LVC finaler för 10-11år & 12-13 år, SL/GS
LVC finaler för 10-11år & 12-13 år, SG

200:150:100:150:200:100:- (När träning ej sker på tävlingsdag)
100:150:-

Dispens skall sökas hos SSF/Alpint vid önskemål av högre startavgift.
Avanmälan nationella och distriktstävlingar
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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.

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.
Dessutom skall ett (1) exemplar av den officiella resultatlistan (se tävlingsregler § 637)
från alla tävlingar skickas/faxa/mailas till: TT/lokalpressen/rikspressen.
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 email 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.

Instruktioner för arrangörer
FIS Sverige
Startavgiften är 300 kr för svenska åkare som åker svenska FIS-tävlingar.
Regler för vilka som får åka FIS finns att läsa på sidan 22. Ni som arrangör har rätt att delta
med obegränsat antal åkare om plats finns enl. FIS regler för max antal startande.(140 st per
klass inkl utländska åkare) Arrangören garanteras dock att delta med 2 åkare i dam- respektive herrklass utöver de åkare som är kvalade enligt ovan. Vid samevenemang (2 klubbar)
garanteras båda arrangörerna att delta i samtliga discipliner med vardera 2 åkare i dam- respektive herrklass utöver de åkare som är kvalade enligt sidan 20.
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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 och betalar sålunda inte startavgift eller 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 kvot för tävlingen skall inte betala liftkort.

Undantaget är åkare från Finland och Norge där upp till 15 st per klass inte skall betala
liftkort, åkare mellan 16 och 30 st per klass får räkna med att betala för liftkorten.
(motsvarande överenskommelse gäller svenska åkare i Finland och Norge )

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

Utländska åkare skall inte betala startavgift.

Utländska åkare (Norge och Finland) skall betala träningsavgift vid störtlopp.
En nordisk överenskommelse av kvoten vid FIS-tävlingar i norden är följande:
Norge
vid dam och herrtävling 15 damer/20 herrar,
Norge
vid endast dam eller herrtävling 30 damer/30 herrar
Finland
Finland

vid dam och herrtävling 15 damer/20 herrar
vid endast dam eller herrtävling 30 damer/30 herrar

För övriga länder gäller FIS regler.
Vid mästerskap gäller FIS kvoterna om inte annat överenskommits mellan arrangör
och berört skidförbund.
Nation
Kvot damer
Nation
Kvot herrar
Danmark
4 st
Danmark
4 st
Finland
6 st
Finland
6 st
Island
4 st
Island
6 st
Norge
8 st
Norge
10 st
Sverige
10 st
Sverige
10 st
Vid NJR-tävlingar gäller halv FIS-kvot om inte arrangerande nationsförbund kommit överens om full FIS-kvot med Sverige.
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Regler/rekommendationer utrustning
För 2013-2014 gäller samma regler nationellt som för 2012-2013, se FIS utrustningsregler
2012-2013 på http://www.skidor.com/sv/Varagrenar/Alpint/Tavling/Regler/
Från och med 2014-2015 gäller FIS utrustningsregler för samtliga klasser som omnämns i
FIS aktuella utrustningsregler. OBS! För deltagande i internationella tävlingar gäller alltid
FIS aktuella utrustningsregler.
Fullständiga regler, Specifications Competition Equipment/Commercial Markings
2013-2014 finns att ladda ner via länk på:
http://www.fis-ski.com/inside-fis/document-library/marketing/

Skidhjälmar
Godkända skidhjälmar skall användas i samtliga discipliner. Godkänd skidhjälm är enligt
FIS utrustningsregler för 2013-2014, se ovan. 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 final 11-12 år.
Regel för att använda träningskäpp på LVC:s final 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

Rekommendationer ersättningsnivåer
Svenska Skidförbundet rekommenderar följande ersättningsnivåer för nationell TD:
Milersättning vid resa med egen bil 18.50 kr per mil.
Traktamente hel dag 220 kr
Traktamente halv dag eller natt 110 kr
Avdrag för kostförmåner
Frukost 40 kr
Lunch/Middag 80 kr
Helt fri kost 200 kr
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ORGANISATIONS-PM
Tävlingsperiod
Alpina skidtävlingar för juniorer, seniorer och veteraner får arrangeras från och med andra
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
15 januari (1 år
15 januari (1 år
1 mars
före)
före)
SM, ÄJSM, YJSM, USM,
15 januari (1 år
15 januari (1 år
1 mars
Veteran SM
före)
före)
Sverige-final, LVC-final
1 april (1 år före)
15 april (1 år före) 1 maj
Övriga nationella tävlingar,
Enl resp SDF
1juni
USM-kval och LVC-kval
Övriga tävlingar
Enl resp SDF
1 oktober
”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. 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 FIS-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
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