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Vem får starta på Ungdoms-SM
Minimiålder för deltagande är fastställd till 13 år. Tävlingarna är öppna för svensk
medborgare tillhörande förening ansluten till Svenska Skridskoförbundet. Tävlingarna är även
öppna för icke svensk medborgare, vilken sedan minst ett år bor i Sverige och tillhör en
förening ansluten till Svenska Skridskoförbundet och som inte samma säsong (1/7 - 30/6)
deltar i nationellt mästerskap i hemlandet.

Klasser och Distanser
Flickor
Junior C: 13-14år födda
Junior B: 15-16år födda
Stafett Junior C-B födda

1/7 2004 - 30/6 2006: 500 och 1 500 m, 1 000 m
1/7 2002 - 30/6 2004: 500 och 1 500 m, 1 000 och 3000 m
1/7 2002 - 30/6 2006: 3x1000m

Pojkar
Junior C: 13-14år födda 1/7 2004 - 30/6 2006: 500 och 1 500 m, 1 000 m
Junior B: 15-16år födda 1/7 2002 - 30/6 2004: 500 och 1 500 m, 1 000 och 3000 m
Stafett Junior C-B födda
1/7 2002 - 30/6 2006: 3x1000m

Regelverk för Ungdoms-SM
Se följande dokument på SSF:s webbplats
Se: http://www.skridsko.se/Hastighet/svenskamasterskap/USM/

Regelverk för Stafett
Anmälan till stafettävlingen skall göras samtidigt med den individuella anmälan.
Laguppställning skall lämnas senast 60 minuter före första start på söndagen då även
anmälningsavgiften, 200 kronor per lag, skall vara betald. Varje klubb har rätt att ställa upp
med ett eller flera lag.
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Anmälan och startavgifter
Anmälningsdatum:

senast 5 februari 2020.

Anmälningsförfarande: Endast en gemensam anmälan (email och betalning) per förening.
Anmälan skickas till (goranpoel@gmail.com GÖRAN VAN DER
POEL) ange EFTERNAMN, FÖRNAMN, FÖDELSEDATUM, KLUBB.
Startavgift:
Startavgift stafett/lag:
Bankett:

200kr
200kr
195kr

Uppge hur många som avser att deltaga på banketten

USM-middag med prisutdelning
Västsvenska Skridskoförbundet anordnar USM bankett på lördagkvällen på Hotell Swania.
Priset för mat är 195 kronor. Hotellet erbjuder en förrättssoppa, buffé med kött och kyckling samt
måltidsdryck och en enklare dessert med kaffe. Anmälan och betalning till banketten sker i
samband med anmälan och betalas in till sätts in på till Västsvenska Skridskoförbundets
plusgiro 110 74 90-3.

Informera arrangören om du är allergisk mot något eller om du önskar vegetariskt alternativ.
Samt uppge hur många som avser att deltaga på banketten
Betalning: Startavgifter och Bankett sätts in på Västsvenska Skridskoförbundets
plusgiro 110 74 90-3.
OBS! Anmälan är inte giltig så länge anmälningsavgiften inte är betald.

4 (6)
Skapad: 20191112 Ungdoms-SM 2020 | Version 3 | Draft 20191114 09:51

UNGDOMS-SM 2020

Tävlingsprogram
Fredag 14/2

19.30

Lottning på SKT´s kontor

Lördag 15/2

11.00--12.00 Isträning
11.30
Lagledarmöte
13.00--18.00 Tävling dag1
19.00
SM Bankett på Scandic Hotel Swania

Söndag 16/2

09.00-09.45 Isträning
09.00
Lagledarmöte
10.00--14.00 Tävling dag 2
Prisutdelning (20 minuter efter sista målgång).

Lottning, parsammansättning och lagledarmöten
Lottning
Löparna rankas baserat på deras resultat under innevarande säsong (från 1:a juli) och tom
söndagen innan tävlingsstart och kan åberopas från tävlingar sanktionerade av Svenska
Skridskoförbundet eller från internationella tävlingar sanktionerade av Internationella
Skridsko Unionen. Den slutgiltiga rankinglistan publiceras på förbundets hemsida under
måndagen samma vecka som tävlingen arrangeras.
Löparna delas in i grupper om fyra åkare varvid de bästa bildar en grupp och startar sist.
Parsammansättning och parordning på respektive distans lottas inom varje grupp.
Åkare från samma förening ska inte tävla i samma par.
I stafettävlingen bildar föreningarnas första lag en lottningsgrupp och andra respektive tredje
lagen bildar två separata lottningsgrupper. Lottningsgruppen med föreningarnas första lag ska
starta sist.
Samtliga deltagande föreningar har rätt att vara representerade med en ledare på de lottningsoch lagledarmöten som hålls.

Priser
Vid mästerskapet skall medaljörerna tilldelas Skridskoförbundets ungdomsmedaljer hastighet
i guld, silver och brons. Samtliga deltagare i Ungdoms-SM erhåller även en minnesgåva.
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Övrig info
Antidoping
Dopingkontroller kan komma att genomföras i enlighet med Riksidrottsförbundets regelverk.
Se: http://www.skridsko.se/svenskaskridskoforbundet/Antidoping/

Ungdomsförsäkring och Tävlingslicens
Ungdomsförsäkring
Denna försäkring omfattar alla barn och ungdomar inom föreningar anslutna till Svenska
Skridskoförbundet t o m det kalenderår de fyller 14 år.
Denna försäkring är premiefri. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under
deltagande i av Svenska Skridskoförbundet, dess distriktsförbund eller förening anordnad
tävling, organiserad träning, skridskoskola eller skridskoläger samt under direkt färd till och
från dessa aktiviteter. Då aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller
försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna.
Tävlingslicens
Fyller du under gällande kalenderår 15 år och ska tävla i någon av förbundets idrotter så är det
en förutsättning att du tecknar en tävlingslicens (yngre åkare kan frivilligt lösa licens). I och
med att du löser licens så måste du uppge ditt fullständiga personnummer för registrering av
försäkring som ingår. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under deltagande
i av Svenska Skridskoförbundet, dess distriktsförbund eller förening anordnad tävling,
organiserad träning, skridskoskola eller skridskoläger samt under direkt färd till och från
dessa aktiviteter. Då aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller
försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna.
Svenska Skridskoförbundet kommer granska vilka aktiva som har löst en tävlingslicens.

Tävlingsarenan
Slättbergshallen konstfrusen 250m bana med följande radie 23,00 och 26,50 meter.
Adressen är Gärdhemsvägen 29, 461 32 Trollhättan.
https://www.eniro.se/sl%C3%A4ttbergshallen+trollh%C3%A4ttan/14518175/firma

Förslag på logi
Scandic Hotell Swania Storgatan 47-49, Trollhättan Tel. 0520 – 89 000
Maila meeting.swania@scandichotels.com eller ring in bokningen till hotellets
reception(ej centralbokningen) och ange KOD: SKR140220. Vi har reserverat rum t o m 1
februari och priser för dessa är för 1-4-bäddsrum: 790, 890, 1090 och 1290 kronor/natt.

Ytterligare info
Vid frågor kontakta:

Göran van der Poel

tel. 0734-32 40 44
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