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SEKTION I – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
A.

GEMENSAMMA REGLER FÖR SSF:s TÄVLINGSGRENAR

§ 100

Definition av tävlings- och motionsevenemang på
skidor/snowboard/rullskidor
Svenska Skidförbundet har följande definitioner av begreppen tävling och
motionsevenemang:

100.1.

Tävling
Tävling i till förbundet anslutna skidgrenar hanteras enligt föreliggande tävlingsregler.
Arrangör av tävling är en förening, eller allians av flera föreningar, ansluten till
Svenska Skidförbundet.
Tävlingar benämns enligt tävlingsreglerna; internationell, nordisk, nationell,
landsdels-, regions-, distrikts- eller klubbtävling. Se § 102
Tävling skall i god tid före säsongen godkännas i IdrottOnline av SSF när det gäller
internationella och SM- tävlingar – eller av SDF när det gäller nationella och
distriktstävlingar. Se § 105
Sanktionsavgifter fastställda av FIS faktureras respektive arrangör av SSF.
Tävlingsavgift ska redovisas i IdrottOnline senast 14 dagar efter tävlingens
genomförande. Eventuella sanktionsavgifter till SDF betalas enligt SDF:s
bestämmelser.
Deltagare i tävling skall tillhöra en förening som är ansluten till SSF.
I alla sanktionerade internationella tävlingar skall deltagare inneha FIS-licens, även
utländska åkare.

100.2.

Motionsevenemang
Avser motions- och propagandaevenemang på skidor vilka riktar sig till skidmotionärer i alla åldrar. Motionslopp med motionsklasser räknas också till denna
kategori.
Sanktion av motionsevenemang skall sökas, före säsongen, hos SSF resp. SDF. § 105
Deltagare i sanktionerade motionsevenemang och propagandaaktiviteter på skidor
samt motionsklasser kan anmälas individuellt och utan krav på föreningstillhörighet.
Tävlingsavgift ska redovisas i IdrottOnline senast 14 dagar efter arrangemangets
genomförande. Eventuella sanktionsavgifter till SDF betalas enligt SDF:s
bestämmelser.
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§ 101

Tävlingsgrenar

101.1.

SSF:s verksamhetsprogram upptar följande tävlingsgrenar:

101.2.

Alpint som indelas i:
- Slalom
- Storslalom
- Super G
- Störtlopp
- Kombination/Superkombination
- Parallell
- Knockoutslalom

101.3.

Backhoppning
- Skidflygning
- Stor backe
- Normal backe
- Mellan backe
- Liten backe
- Laghoppning

101.4.

Freestyle som indelas i:
- Hopp/Aerials
- Puckel
- Parallellpuckel
- Big Air
- Skicross
- Halfpipe
- Slopestyle

101.5.

Längdåkning som indelas i:
- Individuell start
- Jaktstart med eller utan avbrott
- Mass-start
- Sprint
- Stafett
- Teamsprint
- Ski-Cross Längd

101.5.1.

Längdåkning består av två tekniker:
- Klassisk teknik
- Fri teknik

101.6.

Nordisk kombination (kombination av backhoppning och längdåkning)
- Individuell start
- Sprint
- Lag
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101.7.

Rullskidor som indelas i:
- Kuperad bana med individuell start eller masstart
- Backtävling med individuell start
- Jaktstart
- Sprint
- Stafett
- Parstafett
- Lagtempo

101.7.1.

Rullskidor består av två tekniker:
- Klassisk teknik
- Fri teknik

101.8.

Snowboard som indelas i:
- Racing: Slalom, Storslalom, Parallellslalom, Parallellstorslalom och Snowboardcross
- Freestyle: Big Air, Slopestyle, Halfpipe och Rail

101.9.

Speedski som indelas i:
- SDH
- S1

101.10.

Telemark som indelas i:
- Classic (sprint classic)
- Storslalom
- Parallellslalom

101.11.

Samtliga tävlingsgrenar är öppna för herrar och damer.

101.12.

I samtliga tävlingsgrenar utom stafetter kan tävling ske dels individuellt, dels i tvåeller flermannalag, varvid de individuella resultaten sammanräknas.

§ 102

Tävlingars indelning, benämning, tillämpning och kungörelse

102.1.

Indelning och benämning

102.1.1.

Klubbtävlingar – öppna uteslutande för medlemmar i den arrangerande föreningen.

102.1.2.

Allmänna tävlingar – öppna för medlemmar från flera föreningar.

102.1.3.

Mästerskapstävlingar

102.2.

Allmänna tävlingar är följande:

102.2.1.

Distriktstävlingar – öppna för föreningar anslutna till SSF och tillhörande samma
distrikt.

102.2.2.

Regionstävlingar – öppna för föreningar anslutna till SSF och tillhörande distrikt som
ingår i en av SSF förutbestämd region.
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102.2.3.

Landsdelstävlingar – öppna för föreningar anslutna till SSF och tillhörande distrikt
som ingår i en av SSF förutbestämd landsdel.

102.2.4.

Nationella tävlingar – öppna för alla föreningar anslutna till SSF.

102.2.5.

Nordiska tävlingar – öppna för föreningar tillhörande skidförbunden i Norden.

102.2.6.

Internationella tävlingar – öppna för alla föreningar tillhörande landsförbund
anslutna till FIS.

102.3.

Mästerskapstävlingar är följande:

102.3.1.

SM-, JSM-, USM- och Veteran SM – öppna för alla föreningar anslutna till SSF.

102.3.2.

GM-, SvM- och NoM-tävlingar – öppna för föreningar anslutna till SSF och tillhörande
distrikt inom respektive landsdel.

102.3.3.

DM-, JDM och UDM-tävlingar – öppna för föreningar anslutna till SSF och tillhörande
respektive distrikt.

102.4.

Tillämpning

102.4.1.

Vid internationella och nordiska tävlingar tillämpas FIS:s tävlingsregler. I snowboard
tillämpas även TTR:s/WSF:s regler för de tävlingar som genomförs under deras flagg.

102.4.2.

Vid samtliga övriga tävlingar i Sverige gäller Svenska Skidförbundets tävlingsregler.

102.5.

Kungörelse

102.5.1.

Med kungörelse av tävling avses införande av tävlingen (datum, tävlingsort m.m.) i
SSF:s tävlingskalender på IdrottOnline samt för internationella tävlingar även i
FIS:s/TTR:s tävlingskalender.

102.5.2.

Allmänna tävlingar och mästerskapstävlingar skall kungöras i SSF:s tävlingskalender
på IdrottOnline.

102.5.3.

Internationella tävlingar kungörs även i FIS:s och eventuellt TTR:s tävlingskalender.

§ 103

Tävlingsår och klassindelning

103.1.

Allmänna bestämmelser

103.1.1.

Tävlingsår = tävlingssäsong = 1/7 - 30/6
med undantag för Rullskidor som har 1/1 - 31/12
Kalenderår = 1/1 - 31/12
FIS licensår = 1/7 - 30/6

103.1.2.

Tävlande tillhör viss åldersgrupp fr.o.m. ny tävlingssäsong (1/7 - 30/6) utifrån då
vederbörande fyller angivet år under kalenderåret.
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Exempel: Tävlande som fyller 15 år under kalenderåret 1/1 - 31/12 2012 tävlar i
klassen 15 år fr.o.m. 1/7 2011.
Grenspecifika åldersindelningar återfinns i respektive grens tävlingsregler.

§ 104

Lagtävling

104.1.

Lagtävlingar är av två slag:

104.1.1.

Tävlingar med föranmälda lag över en totaldistans uppdelad på olika delsträckor som
stafett eller enligt lagtempoprincipen.

104.1.2.

Tävlingar med icke föranmälda lag, där den sammanlagda tiden eller poängen av två
eller flera individuella resultat avgör lagets (föreningens) slutresultat och placering.

104.2.

Ett lag kan bestå av två eller flera lagmedlemmar.

104.3.

Blandade lag av män och kvinnor får förekomma.

104.4.

Om i tävling för t.ex. 3-mannalag, två eller flera ”tredjemän” har samma individuella
slutresultat, skall alla ”tredjemän” inräknas i laget. Endast en av ”tredjemännens”
individuella slutresultat utgör emellertid del i lagresultatets sammanlagda tid eller
poäng.

104.5.

Om två lag eller flera når samma slutresultat (samma sluttid) erhåller de samma
placering, varvid den inbördes ordningen i resultatlistan avgörs av den sammanlagda
platssiffran. För mästerskapstävlingar gäller bestämmelser i Utdelningsprinciper för
mästerskapstecken i bilaga 1.

104.6.

Om platssiffran enligt 104.5 är densamma för båda lagen, går det lag före vars sista
lagmedlem har den lägsta individuella platssiffran.

104.7.

Lagpris får utdelas endast om minst två (2) lag startat.

104.8.

Då lagtävling förekommer skall denna samt de regler som gäller kungöras i inbjudan
till tävling.

§ 105

Ansökan och sanktionsavgifter

105.1.

Ansökan om tävling

105.1.1.

Ansökan om att få anordna allmänna tävlingar och mästerskapstävlingar görs via
IdrottOnline och prövas och avgörs;

105.1.1.1.

ifråga om nationella och distriktstävlingar av SDF.

105.1.1.2.

ifråga om GM- SvM-, NoM-tävlingar av Götalands-, Svealands- respektive
Norrlandsdistrikten i samråd mellan berörda distrikt.

105.1.1.3.

ifråga om nordiska tävlingar samt svenska mästerskap (SM-, JSM-, USM- och Veteran
SM) av SSF. När det gäller SM-, JSM-, USM- och Veteran SM skall ansökan också göras
på av förbundet fastställd blankett.
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105.1.1.4.

ifråga om landsdels- och riksfinaler av ungdomspropagandatävlingar, cuper av
rikskaraktär samt OS-/VM-tester av SSF.

105.1.1.5.

ifråga om internationella tävlingar av FIS/TTR på grundval av SSF:s yttrande.

105.1.1.6.

Ansökan om SM, JSM, USM och tävling med FIS-status skall göras på separat blankett
till SSF senast 30 april före nästkommande säsong om inte annat anges av berörd
gren på www.skidor.com. Blankett finns på SSF:s hemsida. Efter godkännande av SSF
ska tävlingen snarast läggas in i tävlingskalendern på IdrottOnline. Övriga nationella
och distriktstävlingar ansöks via IdrottOnline och godkänns av respektive SDF.

105.1.1.7.

Reservort/er skall anges i inbjudan till tävling. I mästerskapstävlingar och tävlingar av
rikskaraktär är reservorter obligatoriska. Undantag kan förekomma i respektive grens
tävlingsregler.

105.2.

Sanktionsavgifter

105.2.1.

För internationella tävlingar som sanktioneras av FIS erläggs av FIS och SSF fastställd
sanktionsavgift (se nedan). Avgiften faktureras respektive förening av SSF.

105.2.2.

Sanktionsavgift till berört SDF erläggs enligt följande:
Internationella, nationella och nordiska endagstävlingar
Internationella, nationella och nordiska flerdagstävlingar
Distrikts-, regions- och landsdelstävlingar, endags- och flerdagstävlingar

400:600:100:-

105.2.3.

Sanktionsavgift för allmänna evenemang samt motions- och propagandaevenemang
erläggs enligt berört SDF:s föreskrifter eller mot faktura från SSF efter tilldelning.

105.2.4.

Uttag av ytterligare sanktions- och tävlingsavgifter avgörs av respektive SDF.

105.2.5.

Sanktionsavgift för internationella och nationella motions- och propagandaevenemang fastställs årligen av SSF och anges i förutsättningar för ansökan.

§ 106

Inbjudan till tävling

106.1.

Beträffande kungörelse, se 102.5. Inbjudan till samtliga tävlingar sanktionerade av
SDF/SSF kungörs i SSF:s tävlingskalender på IdrottOnline. I inbjudan skall anges
datum för senaste anmälningsdag.

106.2.

Inbjudan av utländska deltagare till nordiska och internationella tävlingar i Sverige
skall sändas från respektive arrangör till SSF. SSF ansvarar för att FIS och de nordiska
nationsförbunden som är anslutna till FIS får inbjudan.

106.3.

I inbjudan bör anges att tävlande, funktionärer och åskådare medverkar i respektive
besöker tävlingarna på egen risk. Inbjudan bör utformas så att deltagare i samband
med anmälan accepterar att information om tävlingen och därtill relaterad
information skickas ut till den anmälde.
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§ 107

Anmälan till tävling

107.1.

Anmälan

107.1.1.

Anmälan till deltagande i tävling sker via IdrottOnline av den tävlandes förening eller
den tävlande själv.

107.2.

Tävlande får icke anmälas till mer än en tävlingsplats och klass på samma dag om det
inte är möjligt att delta i samtliga tävlingar med hänsyn tagen till avstånd och
starttider. Brott mot denna regel bestraffas med skriftlig varning av TD.

107.3.

Anmälan skall innehålla den anmäldes FIS-kod (vid FIS-tävlingar), för- och efternamn,
klass, förening, samt vilken tävling som avses.

107.4.

Arrangör äger rätt att begränsa startfälten om förhållandena så kräver, vid t.ex.
inbjudnings-, elljustävlingar samt tävlingar med gemensam start. Begränsningen skall
beskrivas i inbjudan.

107.5.

Anmälan till av FIS:s sanktionerade internationella tävlingar i utlandet insändes till
SSF, som sänder anmälan till tävlingsarrangören. Vid internationella tävlingar i
Norden görs anmälan via IdrottOnline.

107.6.

Anmälningsavgifter
Anmälningsavgifter till SM-, JSM-, USM- och RM-tävlingar, landsdels- och riksfinaler
för ungdomspropagandatävlingar, cuper av rikskaraktär samt OS och VM-tester
fastställs av SSF. Anmälningsavgiften skall betalas till arrangören före tävlingen eller
på annat sätt som anges i inbjudan. Aktuella anmälningsavgifter finns på SSF:s
hemsida, www.skidor.com

107.6.1.

Anmälningsavgifter till DM-, JDM- och UDM-tävlingar fastställs av respektive SDF.

107.6.2.

Anmälningsavgifter till GM, SvM och NoM fastställs av berörda distrikt gemensamt.

107.6.3.

Anmälningsavgift till övriga tävlingar fastställs av arrangören.

107.6.4.

Arrangören är skyldig att återbetala 50 % av anmälningsavgiften, då arrangör måste
inställa tävlingen. Beträffande återbetalning av anmälningsavgifter för tävlingar med
mer än 3 000 deltagare samt svenska mästerskapstävlingar kan efter särskild
framställan annan överenskommelse träffas med SSF.
För GM, SvM och NoM kan överenskommelse träffas med berörda distrikt
gemensamt och för övriga mästerskapstävlingar med SDF.

107.6.5.

Tillstånd om uttag av extra anmälningsavgift i samband med flyttning av tävling (se §
109) skall inhämtas från den organisation, som sanktionerat tävlingen ifråga. Sådan
extra anmälningsavgift skall aviseras i god tid före tävlingen.

107.6.5.1.

Arrangör är skyldig att återbetala hela anmälningsavgiften till åkare som lämnar
återbud enligt de bestämmelser om återbetalning av anmälningsavgifter som
publiceras på SSF:s hemsida, www.skidor.com
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107.6.5.2.

Har avanmälan inte gjorts inom beskriven tid enligt 107.6.5.1 har arrangören rätt att
ta ut anmälningsavgiften.

107.6.5.3.

Anmälande förening ansvarar alltid för att anmälningsavgiften betalas även då åkare
anmäler sig själv.

§ 108

Tävlingspriser

108.1.

Tävlingspris bör i princip bestå av s.k. hederspris.
I övrigt se FIS regler, www.fis-ski.com, samt för TTR tävlingar i snowboard,
www.ttrworldtour.com

108.2.

Vid internationella tävlingar får prisets värde inte överstiga av FIS fastställt belopp, se
internationella reglerna på www.fis-ski.com

108.3.

Bestämmelser för SM-, JSM-, USM- och Veteran SM, samt DM-, JDM- och UDMtecken återfinns i bilaga 1.

§ 109

Uppskjutande, avbrytande, förflyttning eller inställande av
tävling

109.1.

Beslut om uppskjutande eller avbrytande av tävling skall omedelbart meddelas den
organisation som sanktionerat tävlingen ifråga.

109.2.

Nya anmälningar och därmed ny lottning tillåts endast med SSF:s medgivande i fråga
om nationella, nordiska och internationella tävlingar samt SM-, JSM-, USM- och
Veteran-SM, OS-, VM-tester samt Cuper av rikskaraktär och med vederbörligt SDF:s
medgivande i fråga om övriga tävlingar. Vid internationella tävlingar har FIS,
TTR:s/WSF:s regler företräde.

§ 110

Rapport och resultatlista från tävling

110.1.

Resultatlista
Resultat från av SDF/SSF/FIS sanktionerade tävlingar ska direkt efter tävling
rapporteras via IdrottOnline.

110.1.1.

Officiella resultatlistor för SM-, JSM-, USM-, Veteran-SM tävlingar insänds omgående
som pdf-fil, senast inom två (2) dagar efter tävling med e-post till SSF.

110.2.

Tävlingsavgift/förbundsavgift
Tävlingsavgift, s.k. förbundsavgift inbetalas senast en vecka efter tävlingens
genomförande. Gäller alla sanktionerade tävlingar, inklusive motionstävlingar.
Tävlingsavgift skall inbetalas till SSF av förening som arrangerat
junior/senior/veterantävling och specificeras på av SSF framtagen avgiftsrapport i det
tävlingsadministrativa systemet på IdrottOnline.

§ 111

Representationsbestämmelser i tävling

111.1.

Representationsbestämmelserna nedan gäller representation i de skidgrenar, som
administreras av SSF.
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111.2.

Tävlingsdeltagare skall vara medlem i en till SSF ansluten förening, och får under
tävlingssäsongen representera endast en förening.

111.2.1.

Undantag

111.2.1.1.

Åkare äger rätt att representera olika föreningar i olika tävlingsgrenar. Se § 101.
I Vasaloppet tillåts motionsåkare representera en företagsförening - medlem i SSF och annan än den åkaren normalt representerar. Åkaren inräknas ej i lagtävling.

111.2.1.2.

Åkare som inom landet flyttat från en ort till en annan kan av SSF ges rätt att på den
nya orten tävla för annan förening under samma tävlingssäsong. Framställan skall
göras av åkaren själv och åtföljas av intyg att han/hon fullgjort sina skyldigheter mot
sin förra förening och att denna inte har något att erinra mot föreningsbytet.

111.3.

Senaste tidpunkt att inför ny tävlingssäsong övergå från en förening till annan är den
1 juli.
Åkaren skall, vid ev. övergång, senast den 1 juni skriftligt meddela sin moderförening
att han/hon avser representera annan förening fr.o.m. nästa tävlingssäsong (1/7 30/6).
Om såväl avlämnande som mottagande förening är överens, får övergång ske efter
detta datum, dock inte senare än den 1 november såvida inte bestämmelserna i
111.2.1.2 är tillämpliga. Mottagande förening skall skriftligt och omedelbart anmäla
övergången till SSF och berört SDF. Övergången anmäls på av SSF fastställd blankett
och skall vara undertecknad av såväl den aktive som berörda föreningar. Se bilaga 2.

111.3.1.

Undantag
Åkare som under en hel tävlingssäsong varken deltagit i sanktionerad tävling eller
påtecknat övergångsanmälan för ny förening äger rätt att omedelbart representera
den nya föreningen.

111.4.

I tävlingar, som sanktioneras av SSF och dess SDF, får endast till SSF anslutna
föreningar och dess åkare delta.

111.4.1.

Undantag
Åkare i förening ansluten till SSF och som också är medlem i korporationsidrottsförening äger rätt att representera sin korporationsförening i korporationstävlingar.

111.5.

Förening ansluten till SSF får inte utan tillstånd av vederbörligt SDF vara medarrangör
i tävling anordnad av icke SSF-ansluten förening.

111.5.1.

Undantag
Till SSF ansluten korporationsidrottsförening äger dock rätt att utan särskilt tillstånd
medverka vid andra organisationers evenemang av tävlingar.

111.6.

Icke svensk medborgare, som tillhör förening ansluten till SSF, äger rätt att som
representant för den svenska föreningen delta i alla slag av svenska tävlingar. För
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mästerskapstävlingar gäller att ovannämnd åkare skall ha varit stadigvarande bosatt i
Sverige i minst ett (1) år.
Med stadigvarande menas att åkaren i minst ett år faktiskt bott i Sverige och haft en
bostad, som stadigvarande stått till sitt förfogande.
111.7.

I DM-, JDM- och UDM-tävlingar får delta endast föreningar (medlemmar i
föreningar), med hemort inom vederbörande SDF-område för sådant mästerskap.

111.8.

Under en och samma tävlingssäsong får föreningsmedlem delta i DM-, JDM- och
UDM-tävlingar i samma tävlingsgren endast inom ett distrikt (SDF-område).

111.8.1.

Kommentar
Föreningsmedlem får delta i DM-, JDM- och UDM-tävling i det distrikt inom vilket
hans förening har sin hemort. Hans egen hemvist saknar sålunda betydelse härvidlag.
Detta innebär att en inom x-distrikt boende person, som är medlem i förening med
hemort i y-distrikt, är berättigad att delta i DM-, JDM- och UDM-tävling inom
y-distriktet. Samma år får han dock inte delta i samma gren i DM-, JDM- och UDMtävling anordnad inom annat distrikt.

§ 112

Förbundsförsäkring

112.1.

Föreningstillhörighet

112.1.1.

Skid- och snowboardåkare som deltar i evenemang sanktionerade av SDF/SSF/FIS,
skall vara medlem i förening ansluten till SSF, d.v.s. vid alla dessa tävlingar krävs
föreningstillhörighet.

112.1.2.

Alla medlemsföreningar i SSF erlägger årligen en föreningsavgift, som består dels av
årsavgift dels av en förbundsförsäkring.

112.2.

Förbundsförsäkring för föreningens medlemmar
Förbundsförsäkringen innehåller en kollektiv olycksfallsförsäkring för
medlemsföreningens samtliga medlemmar.

112.3.

Förbundsförsäkringens giltighetstid
Den försäkringstid som tillämpas är SSF:s verksamhetsår, d.v.s. 1 juli - 30 juni.

112.4.

Förbundsförsäkringens skydd
Försäkringen lämnar ersättning för direkta följder av olycksfallsskada som inträffar
under försäkringstiden enligt gällande försäkringsvillkor.

112.5.

Förbundsförsäkringens administration
Försäkringsadministrationen handhas av Folksam Idrott 106 60 Stockholm.

112.6.

Skadeanmälan
Anmälan om skada görs per telefon till Folksam 0771-960 960.

112.7.

Kontroll av medlemskap/föreningsavgift/förbundsförsäkring
Kontroll av föreningens medlemskap och att årlig föreningsavgift erlagts sker genom
SSF:s och SDF:s försorg.
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§ 113

Reseersättning och traktamente

113.1.

Ersättning till deltagare som representerar förening eller SDF fastställs och utbetalas
av respektive förening och SDF.

113.2.

Ersättning till deltagare, som representerar SSF (landslagsdeltagare), fastställs och
utbetalas av SSF.

113.3.

För deltagande i Olympiska Vinterspel (OS) gäller SOK:s bestämmelser.

§ 114

Tävlandes och ledares skyldigheter samt straffpåföljd

114.1.

Det åligger tävlande och ledare att väl känna till och noga följa FIS:s regler, se
www.fis-ski.com och SSF:s tävlingsregler samt att rätta sig efter tävlingsledningens
och tävlingsjuryns särskilda anvisningar.

114.2.

Tävlande som ej följer FIS:s respektive SSF:s regler fråntas omedelbart sin
internationella tävlingslicens, FIS-kod, och SSF delger omgående hans/hennes namn
till FIS.

114.2.1.

Föreningsledare som ej följer FIS respektive SSF:s regler eller ej följer
tävlingsledningens och tävlingsjuryns särskilda anvisningar enligt 114.1, kan
bestraffas av tävlingsjury/SSF med indragen ackreditering som innebär att han/hon ej
har rätt att vistas inom tävlingsområdet.

114.3.

Tävlande och ledare vid nationella tävlingar är skyldiga att hålla sig informerade om
och underordna sig RF:s regler mot doping, se www.rf.se

114.4.

Tävlande och ledare vid internationella tävlingar är skyldiga att hålla sig informerade
om och underordna sig WADA:s regler mot doping, se www.wada-ama.org

114.5.

Okunnighet om reglerna utgör ej motiv för att underkänna protest eller dylikt mot
samma tävlande eller ledare.

114.6.

Föreningsledare eller aktiv, som gör sig skyldig till brott mot tävlingsreglerna kan
bestraffas enligt RF:s bestraffningsbestämmelser, se www.rf.se

§ 115

Firmainflytande och reklam

115.1.

Vid internationella tävlingar (FIS-tävlingar) gäller att kommersiellt utnyttjande får
endast ske i överensstämmelse med FIS:s bestämmelser, se www.fis-ski.com

115.2.

Berörd förening och tävlingsjury är ansvarig för att FIS:s respektive SSF:s regler
beträffande reklam på utrustning inom tävlingsområdet efterlevs.

115.3.

Tävlande som inte rättar sig efter tävlingsledningens, tävlingsfunktionärernas eller
juryns direktiv kan diskvalificeras eller förbjudas att starta.

115.4.

Tävlingsarrangör utfärdar legitimation för leverantör och deras servicepersonal för
tävlingen ifråga. Sådan legitimationshandling medför rätt för vederbörande att
uppehålla sig inom tävlingsområdet.
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115.5.

Det är inte tillåtet för vare sig leverantörers eller firmors servicepersonal att inom
tävlingsområde göra reklam eller bära firmamärken (reklam) på kläder och utrustning
annat än i överensstämmelse med FIS:s respektive SSF:s regler härför, se www.fisski.com respektive www.skidor.com

115.6.

Arrangör av nationella, nordiska och internationella tävlingar skall, om SSF så begär,
ställa 3-5 reklamplatser vid start- och målområdet samt 3-5 st 1/2-sides annonsplatser i program och dylikt till SSF:s förfogande.
Utformningen ska ske enligt särskild överenskommelse mellan arrangör och förbund.

§ 116

Television, radio och nya media

116.1.

Med beaktande av FIS:s regler för elektronisk media, inklusive television, radio och
nya media, är SSF förhandlingspart med Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges
Radio AB (SR) eller annan organisation om rättigheter till direkt- och efterhandssändning i television, radio och via Internet samt upptagningar för återsändning eller
framställning och försäljning av upptagningarna i någon form. Detta gäller samtliga
sanktionerade tävlingar.

116.1.1.

Nya media är distribution och mottagning av digitalt innehåll (video, ljud, text, bilder
etc.) till fasta, mobila och portabla enheter genom trådlös kommunikation, Internet
och andra liknande teknologier.

116.2.

SSF träffar avtal efter samråd med berörda arrangörer och förbehåller sig rätten till
eventuell intäkt från sådana avtal.

116.3.

SSF kan, efter särskild framställan från berörd arrangör, i händelse av direktsändning i
television eller framställning och försäljning av upptagningarna i någon form besluta
om eventuell andel till arrangören.

116.4.

SSF kan överlåta TV- och sändningsrättigheterna för SM-tävlingar, vilket skall
specificeras och överenskommas i särskilt avtal mellan SSF och SM-arrangör.

116.5.

Vid direktsändning i TV av internationella tävlingar i landet skall arrangör iaktta
mellan FIS och European Broadcasting Union (EBU) och/eller övrig organisation
träffad överenskommelse om reklam.

§ 117

Bestämmelser för mästerskapstävlingar

117.1.

Mästerskapstävlingar är:
Svenska Mästerskap (SM, JSM, USM och Veteran SM), Distriktsmästerskap (DM, JDM,
UDM), Götalandsmästerskap (GM), Svealandsmästerskap (SM) och Norrlandsmästerskap (NoM).

117.2.

SM, JSM, USM och Veteran SM är SSF:s egna tävlingar och anordnas årligen av
arrangörer som utses av SSF. SSF avgör vilka klasser som skall anordnas.

117.3.

DM, JDM, och UDM anordnas årligen inom varje SDF av arrangörer som utses av
respektive SDF. SDF avgör vilka DM-klasser som skall anordnas.
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117.4.

GM, SvM och NoM anordnas årligen av arrangör som utses av Götalands-, Svealandsrespektive Norrlandsdistrikten. Berörda landsdelar/distrikt föreslår tävlingsdag och
vilka klasser som skall anordnas.

117.5.

Mästerskapstävlingar anordnas på tidpunkt som fastställs av SSF.
Specifikation av mästerskapstävlingar återfinns under respektive grens tävlingsregler.

117.6.

Fordringar för deltagande
I SM, JSM, USM och Veteran SM fordras att deltagaren är svensk medborgare. Icke
svensk medborgare, som är stadigvarande bosatt i Sverige sedan minst ett (1) år och
som är medlem i förening ansluten till SSF, äger rätt att delta. Se § 111

117.6.1.

För deltagande i GM, SvM och NoM fordras att deltagaren är medlem i och
representerar en förening som är ansluten till SSF och tillhör ett distrikt inom
respektive landsdel.

117.7.

Beträffande utdelningsprinciper för mästerskapstecken, se bilaga 1.

117.8.

Avtal med tillhörande evenemangsanvisningar ska undertecknas av arrangör för SM,
JSM, USM.

§ 118

Doping
I dopingfrågor vid nationella tävlingar gäller RF:s regler och tillhörande
bestraffningsregler, se www.rf.se

118.1.

I dopingfrågor vid internationella tävlingar gäller WADA:s regler och tillhörande
bestraffningsregler, se www.wada-ama.org

§ 119

Dispens, tolkning och tvister
Av FIS antagna allmänna bestämmelser, tekniska regler och riktlinjer ska tillämpas vid
internationella tävlingar i Sverige och har företräde före SSF:s bestämmelser vid
dessa tävlingar. Dispens från tävlingsreglernas bestämmelser kan endast lämnas av
SSF. I frågor som inte besvaras i föreliggande bestämmelser i SSF:s tävlingsregler skall
arrangör vända sig till SSF eller till SSF:s för varje särskild tävling utsedd
förbundsrepresentant, ekonomiska rådgivare och/eller teknisk kontrollant. Tvister
beträffande tolkningen av tävlingsreglerna hänskjuts till och avgörs av SSF:s
förbundsstyrelse.

§ 120

Litteratur
Följande och aktuell litteratur skall finnas tillgänglig hos arrangör:
- SSF:s tävlingsregler
- FIS:s tävlingsregler (gäller internationella tävlingar)
Aktuell förteckning över de regler och föreskrifter en arrangör bör ha kännedom om
finns på respektive grensida på www.skidor.com
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