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TÄVLINGSANSÖKNINGAR LÄNGDÅKNING 2018/2019
Skidvänner – det är dags att börja planera och ansöka 2018/2019 års tävlingar!
I ansöknings- och planeringsprocessen finns några saker som jag vill göra alla
uppmärksamma på:
– Enligt SSF regelverk skall en reservort finnas till alla större tävlingar. Om
ansökan inkommer utan angiven reservort returneras ansökan för
komplettering.
– Enligt längdåkningens regelverk skall en FIS-tävling genomföras på
homologiserad bana. Därför ska arrangörer som ansöker om SM- och cuptävlingar ange vid ansökan huruvida homologisering finns – se
anökningsblanketten för SM- och cup-tävlingar. Arrangörer som har
homologiserad bana kommer att prioriteras vad gäller tilldelning av
arrangemang. Om FIS-tävlingar planeras att genomföras på icke
homologiserad bana bör anläggningsägaren inleda
homologiseringsprocessen– kontakta undertecknad kring detta.
– Juniorernas distriktsstafett 2019 föreslås genomföras i samband med finalhelgen av Scandic Cup, se förslaget till stomprogram.
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Allmän information angående tävlingsansökan
Nordiska och nationella tävlingar 2018/2019 ska vara SSF och SDF tillgängliga i
SSF TA senast 30 april 2018.
Ansökan om mästerskapstävlingar 2020 och framåt, Skandinavisk cup,
Volkswagen cup, Scandic cup och övriga FIS-tävlingar 2018/2019 skall vara SSF
tillhanda senast 30 april 2018 på särskild blankett med kopia till SDF.
Tävlingar bör godkännas av SDF i SSF TA senast 30 maj 2018.
Eftersom vi idag har ett ”levande system” i SSF TA kan tävlingar som ansöks efter
ansökningsdatum även godkännas av SDF.

Krav för tilldelning av nationella och internationella tävlingar
I den uppdaterade manualen för SSF Timing finns numera en matris för krav på
tidtagning vid olika nivåer på tävlingar. Tag gärna del av den (avsnitt 3.2.14).
Nationella tävlingar
- tävlingar ansöks via SSF TA, senast 30 april 2018. Manual finns på
www.skidor.com/ssfta
- SDF godkänner tävlingarna i SSF TA senast 30 maj 2018.
- resultatrapportering till SSF TA i XML- alternativt PDF-format krävs.
Nordiska tävlingar
- tävlingar ansöks via SSF TA, senast 30 april 2018. Manual finns på
www.skidor.com/ssfta
- SSF godkänner tävlingarna i SSF TA senast 30 maj 2018.
- resultatrapportering till SSF TA i XML- alternativt PDF-format krävs.
- tävlingar som haft fler än 500 deltagare föregående säsong kommer
tilldelas TD av SSF enligt paragraf 303.1.6 och 303.2.2.3 i svenska
regelboken.
Volkswagen Cup och Scandic Cup
- ansökan på särskild blankett senast 30 april 2018 till Svenska
Skidförbundet med kopia till SDF.
- ansökan skall innehålla en namngiven reservort
- arrangemang av cup-tävling kräver SSF Timing och tidtagning med
transponder.
- tidtagning vid sprintfinaler krävs.
- resultatrapportering till FIS i XML-format och till SSF TA i XML- och PDFformat krävs.
- vid cup-tävling krävs livetidtagning via FIS live.
- ett cup-arrangemang består av 2-3 deltävlingar per arrangör (SMavslutning och/eller cup-finaler kan innebära fler tävlingsdagar).

Övriga FIS/internationella tävlingar
- ansökan på särskild blankett senast 30 april 2018 till Svenska
Skidförbundet med kopia till SDF. Rutinerna gäller även långlopp som
ansöker om FIS-status.
- arrangemang av FIS-tävling (ej långlopp) kräver SSF Timing och tidtagning
med transponder.
- resultatrapportering till FIS i XML-format och till SSF TA i XML- och PDFformat krävs.
-

-

långlopp med FIS-status kräver tidtagning med transponder,
resultatrapportering till FIS i pdf-format och till SSF TA i XML-format samt
gärna pdf-format.
långlopp som har behörighet att tilldela FIS-punkter (tävlingar längre än 50
km) måste resultatrapportera till FIS i XML-format.

SM, JSM, USM och Master-SM
- ansökan på särskild blankett senast 30 april 2018 för SM-tävlingar 2020 till
SSF med kopia till SDF. Ansökningar för framtida SM-tävlingar mottages
kontinuerligt.
- arrangemang av SM, JSM och USM kräver SSF Timing och tidtagning
med transponder.
- tidtagning vid sprintfinaler på SM, JSM och USM krävs.
- resultatrapportering till FIS i XML-format på SM och JSM.
- resultatrapportering till SSF TA i XML- och PDF-format krävs för samtliga
SM-arrangemang.
- vid SM och JSM-arrangemang krävs livetidtagning via FIS live. Vid USMarrangemang krävs livetidtagning via SSF live. Inget krav gällande
livetidtagning för Master-SM finns.
- arrangemang av Master-SM kräver SSF Timing – tidtagning utan
transponder är tillåtet.
OBS! Riktlinjer för ansökan om distriktstävlingar och lokala tävlingar, ta
kontakt med ert distriktsförbund.

För säsongen 2018/2019 söks arrangörer för Scandic Cup (junior),
Volkswagen Cup och Skandinavisk cup (senior) enligt nedan:
1-2 dec

Volkswagen Cup, arrangör får gärna arrangera
juniorklasser med FIS-status i samband med
cuptävlingarna.

15-16 dec

Scandic Cup

4-6 jan

Skandinavisk cup och Volkswagen Cup

18-20 jan

Volkswagen Cup, Scandic Cup och JVM-test, i
samband med JVM-testet kan seniorklasser arrangeras.

16-17 feb

Volkswagen Cup och Scandic Cup

22-24 mars

Intersport cup och Scandic cup final samt
distriktsstafett för juniorer

För översikt av alla tävlingsdatum se stomprogrammet 2018/2019.
OBSERVERA att stomprogrammet är preliminärt. Datumen för den
Skandinaviska cupen än så länge osäkra och beslutas i början av maj. Datum
för JVM/U23VM är ännu inte helt klart men kommer att meddelas av FIS under
våren. Detta innebär att de svenska tävlingarnas datum kan justeras i det
slutgiltiga tävlingsprogrammet.
SM, JSM, USM och Master-SM
Följande SM-arrangemang är tilldelade:
2018
SM rullskidor Helsingborg
SM-avslutning rullskidor, Nybro
2019
SM-veckan
JSM
USM
Master-SM

Sundsvall
Sollefteå
Falköping
Hällefors

2020
USM
Master-SM

Matfors
Piteå

För 2020 och framåt söks arrangör för följande SM-arrangemang:
SM-veckan 2020 och framåt (vid intresse om SM-veckan tas kontakt direkt med
undertecknad eftersom SM-veckan utses i samråd med RF)
JSM
USM (2021 och framåt)
Master-SM (2021 och framåt)
SM-avslutning rullskidor (2019 och framåt)

Avgifter
Sanktionsavgift FIS-tävling
Sanktionsavgiften för FIS-tävlingar faktureras respektive klubb av SSF.
Sanktionsavgift för FIS-tävling 2018/2019

250.-CHF*

SM och JSM har nivån FIS-tävling.
Avgiftsrapportering
Tävlingsavgift – 20kr/startande junior, senior och veteran – inbetalas senast två
veckor efter tävlingens genomförande via avgiftsrapporteringen i SSF TA.

Seedningsgrundande tävling till Vasaloppet
Aktuell information om seedning till Vasaloppet finns på:
www.skidor.com/vasaloppet

* = Beslut om kalenderavgiften tas vid 2018 års FIS-kongress. Förändrad summa
kommer att kommuniceras.

Tidplan 2018
30 april

Ansökningar lokala, nationella och nordiska tävlingar inlagda i
SSF TA.

30 april

Ansökningar Scandic- och Volkswagen Cup samt övriga
FIS/internationella tävlingar – på separat blankett – SSF
tillhanda. Kopia på ansökan till ert SDF.

30 april

Ansökningar SM, JSM och USM för SM-tävlingar 2020 – på
separat blankett – SSF tillhanda. Kopia på ansökan till ert SDF.

slutet av maj

Arrangör SM-tävlingar 2020, eventuella framtida SM-tävlingar,
cuper och övriga FIS-tävlingar tillkännages av SSF.

30 maj

Nationella och nordiska tävlingar godkända av SDF och SSF i
SSF TA.

Början av juni

Tävlingsprogram 2018/2019 fastställs och det fastställda
stomprogrammet blir tillgängligt på skidor.com. FIS-tävlingar
inlagda av arrangörer och godkänns av SSF i SSF TA.

Före 31 augusti

FIS-tävlingar ska vara registrerade av SSF i FIS-kalendern.

Om något är oklart är ni alltid välkomna att ringa eller mejla undertecknad.

Lycka till!
Ludvig Remb
Svenska Skidförbundet
Riksskidstadion
791 19 Falun
010-708 69 16
ludvig.remb@skidor.com

