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Revideringar => Svenska regelboken 2016
•

Regler för deltagande i rullskidor

•

Skiathlon borta på JSM

•

131.2 Förtydligande i fotnot om att stafett kan genomföras
på annat sätt än ursprungsregeln.

•

131.4 Regeln förtydligad om vad som gäller för åkare utan
eller inaktiv FIS-kod på SM-tävlingar över 30 och 50 km.

•

361.4.3 Svenskt tillägg om ny depositionsavgift vid
protest.

•

381.3.1 Svenskt tillägg uppdaterat om seedning vi
nationella långlopp.

•

388.2 Nytt svenskt tillägg om genomförande av långlopp i
sträng kyla.
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•

387.1 I princip gäller paragraf 352. Alla bevis gällande
brott mot reglementet, som är inlämnade inom 48 timmar
efter att sista deltagaren gått i mål i tävlingens
huvudklass, måste tas i beaktande och beslut av
tävlingsjuryn måste meddelas inom 72 timmar efter att
den förste deltagaren har gått i mål på tävlingen.

•

387.2 Protester gällande åkare med aktiva FIS-koder ska
lämnas in inom en (1) timme efter att den förste
deltagaren gått i mål i tävlingens huvudklass. En sådan
protest måste lämnas in enligt paragraf 361.4 och 361.5.

•

387.3 Protester gällande andra deltagare ska lämnas in
inom 48 timmar efter att den förste deltagaren gått i mål.
En sådan protest måste lämnas in enligt paragraf 361.4.

•

387.4 Deltagare utan aktiv FIS-kod har ej rätt att
överklaga juryns beslut.

•

396 Mycket uppdateringar för att passa verksamheten.
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•

Bilaga 1 Uppdaterad enligt gällande reglemente.

•

Bilaga 5 Ny blankett för klubbövergång. Samt uppdaterad
text om klubbövergång enligt gällande reglemente.

•

Bilaga 6 Uppdaterat reglemente för kommersiella märken
på tävlingskläder.

•

Bilaga 8 Uppdaterad med årets datum för FIS-listorna
samt med mindre justering av texten gällande SMseedning.

•

Bilaga 9 Uppdaterad med FIS riktlinjer kring sanktioer på
klassiska tävlingar.

•

ALLMÄNNA REGLERNA UPPDATERADE!

•

Öppna klasser (130.1.4), kom under förra året

•

Enkla längdskidtävlingar borttagen =>
http://www.skidor.com/Grenar/Langdakning/Barnungdom/
Tavlingar/Tipsochrad/

