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REGELÄNDRINGAR SÄSONGEN 2014-2015

KVAL TILL SM/JSM/USM FÖR HERRAR/POJKAR
Från säsongen 2014-2015 är deltagande i Elitserien enda möjlighet att kvalificera sig till
SM/JSM/USM. Kvalificering av ett maximalt antal åkare per tävlingsklass sker enligt
Elitseriens ranking.

MUSIK MED SÅNG TILLÅTS
Musik med sångtext blir tillåten för alla kategorier.

ÅLDERSINDELNING
Från och med den 1 juli 2014 ändras åldersindelningen på internationella tävlingar.
- Novice får inte ha fyllt 14 år före den 1 juli (nuvarande 15 år)
- För par och isdans får herren inte ha fyllt 20 år före den juli (nuvarande 21 år)
I Sverige har vi valt att inte ändra ålder för Novice (Ungdom), vilket innebär att det i Sverige
är möjligt att tävla som Novice (Ungdom 15) ett år längre än på internationella tävlingar.

INNEHÅLL I KORTPROGRAM (enligt normal rotation av grupper)
Juniorer
b) Dubbel eller trippel Lutz omedelbart föregått av sammanbindande steg/rörelser
d) Hopp-i-liggpiruett
e) Sittpiruett med ett fotbyte (herrar)
Seniorer Par
a) Valfritt Hip-lift take off (Grupp 3)
e) Solopiruettkombination
f) Dödsspiral framåt innerskär
Juniorer Par
a) Toeloop hip lift take off (Group Three)
c) Dubbel eller trippel ögel kasthopp
d) Dubbel Lutz solohopp
e) Solopiruettkombination med endast ett fotbyte
f) Dödsspiral framåt innerskär
Synkro: Se ISU Communication 1856
Isdans: Se ISU Communication 1857

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR SOM SKA BEHANDLAS PÅ
ISU-KONGRESSEN 9-13 JUNI
Observera att nedanstående är förslag som ska behandlas på kongressen och ännu
inget som är beslutat att det ska gälla.

1. PROGRAMTID OCH INNEHÅLL I FRIÅKNING FÖR HERRAR, PAR, SYNKRO
Förslaget är att alla discipliner i en åldersklass får samma programtid i friåkningen. Det
innebär 0,5 minut kortare program för herrar, par och synkro
Seniorer: 4 minuter (± 10 sek)
Juniorer: 3,5 minuter (± 10 sek)
Om kongressen beslutar om denna ändring kommer den att gälla direkt från säsongen
2014-2015, såväl internationellt som på nationella tävlingar i Sverige och påverkar även
B-klasserna.
För Ungdom/Novice finns inget förslag till kongressen. Regler för dessa meddelas i en
separat ISU Communication efter kongressen. Det är sannolikt att programtiden för
pojkar ändras även här till samma tid som flickorna har (3 minuter för Advanced
Novice).
Kortare programtid innebär att antalet tillåtna element ändras. Här finns olika förslag:
Seniorer Herrar
- 7 hoppelement (i stället för 8) alternativt tas Choreo sequence bort och då blir det i
stället 8 hoppelement för både damer och herrar
Juniorer Herrar
- 7 hoppelement (i stället för 8)
Seniorer Par
- Choreo sequence tas bort

2. REPETITION AV DUBBELHOPP I FRIÅKNING (SINGEL)
Förslag att alla dubbelhopp endast får utföras två gånger i friåkningen för singelåkning.
3. TRIPPEL TWIST TILLÅTS I KORTPROGRAMMET FÖR JUNIORER PAR
Förslag att Juniorer Par får utföra dubbel eller trippel twist i kortprogrammet.
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