SVENSKA MÄSTERSKAPEN
I SYNKRONISERAD
KONSTÅKNING
2019-2020

Kungsbacka ishall, Kungsbacka
22-23 februari 2020

Kungsbacka Konståkningsklubb inbjuder i
samarbete med Svenska Konståkningsförbundet
till

SM
i Synkroniserad Konståkning
2019/2020
Svenska Mästerskapen i
Synkroniserad Konståkning 2020 för Seniorer
Junior-SM i
Synkroniserad Konståkning 2020 för Juniorer
Ungdoms-SM i
Synkroniserad Konståkning 2020 för Ungdom
Riksmästerskap i
Synkroniserad Konståkning 2020 för Debutanter

22-23 februari 2020
i Kungsbacka ishall

1. ALLMÄNT
Tävlingarna kommer att genomföras i enlighet med Svenska Konståkningsförbundets Tävlings- och
Uppvisningsregler, Tekniska regler för tävlingssäsongen 2019-2020, ISU Regulations 2018 samt aktuella
ISU Communications.
Deltagande i Synkro SM, Synkro JSM, Synkro USM och Synkro RM öppet för lag som:
●
●
●
●

är medlem i förening som är ansluten till Svenska Konståkningsförbundet och har fullgjort sina
skyldigheter enligt stadgarna
uppfyller kraven för amatörstatus enligt ISU Rule 102 samt Svenska Konståkningsförbundets
Tävlings- och Uppvisningsregler § 104
uppfyller åldersgränserna enligt § 114
innehar tävlingslicens

För deltagande i Synkro SM och Synkro JSM gäller dessutom att åkaren
●

ska vara svensk medborgare eller utländsk medborgare som är stadigvarande bosatt i Sverige
sedan minst ett år och ej tävlar i annat lands nationella mästerskap eller i internationell tävling
för annat land under samma år. Dock får maximalt 25 % av teamet bestå av åkare med
utländskt medborgarskap

2. TEKNISKA DATA
Arrangör: Kungsbacka Konståkningsklubb i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet
Plats: Kungsbacka ishall, Kungsbacka Sportcenter 8, 434 42 Kungsbacka
Uppvärmd ishall, Isytan 60 m x 30 m.

SENIORER (SM) – ISU Senior
KORTPROGRAM

Max 2 minuter 50 sekunder

a)

Passering
En (1) Diagonalpassering
Måste innehålla additional feature (Point of Intersection)

b)

Move Element
En (1) fm ska utföras av hela laget
Måsta vara samma fm

c)

No Hold Element
Måste innehålla additional feature (Step Sequence)

d)

Pivoterande element – Block
Pivot – måste utföras i tre (3) rader

e)

Flyttande element – Cirkel

FRIÅKNING

Programtid: 4 minuter (+/- 10 sekunder)
●

Kreativt element – Lyft

●

Grupplyft med rotation

●

Två (2) olika passeringar, additional feature (point of intersection) är valfritt

●

Move Element, , upp till fyra (4) olika fm´s

●

No Hold Element, additional feature (Step Sequence) är valfritt

●

Parelement

●

Twizzel Element, en serie av två (2) twizzlar, en (1) i vardera rotationsriktningen
krävs

●

Ett (1) valfritt element från Grupp A
○

Artistiskt element – Cirkel

○

Artistiskt element – Vinge

No Hold Element och Twizzel Element får inte utföras efter varandra.
För mer detaljerad beskrivning, se ISU Special Regulations & Technical Rules Synchronized Skating 2018,
rule 991, samt aktuella ISU Communications.

JUNIORER (JSM) – ISU Junior
KORTPROGRAM

Max 2 minuter 50 sekunder

a)

Passering
En (1) Whip-passering
Måste innehålla additional feature (Point of Intersection)

b)

Move Element
En (1) fm ska utföras av hela laget
Måsta vara samma fm

c)

No Hold Element
Måste innehålla additional feature (Step Sequence)

d)

Flyttande element – Vinge
Måste utföras i en trevinge konfiguration.

e)

Twizzle element
En serie av två (2) twizzlar, en (1) i vardera rotationsriktningen krävs

No Hold Element och Twizzel Element får inte utföras efter varandra.
FRIÅKNING

Programtid: 3 minuter och 30 sekunder (+/- 10 sekunder)
●

Två (2) olika passeringar, additional feature (Point of Intersection) är valfritt

●

Move Element, upp till fyra (4) olika fm’s

●

No Hold Element, additional feature (Step Sequence) är valfritt

●

Pivoterande element - Block

●

Synkroniserad piruett

●

Flyttande element - Cirkel

●

Ett (1) valfritt element från Grupp A
○

Artistiskt element – Linje

○

Artistiskt element – Vinge

För mer detaljerad beskrivning, se ISU Special Regulations & Technical Rules Synchronized Skating 2018,
rule 991, samt aktuella ISU Communications.

UNGDOM (USM) – ISU Advanced Novice
FRIÅKNING

Programtid: 3 minuter (+/- 10 sekunder)
●

En (1) Passering additional feature (Point of Intersection) är valfritt

●

Ett (1) Move element, upp till fyra (4) olika fm’s

●

Ett (1) No Hold Element additional feature (Step Sequence) är valfritt

●

Ett (1) Pivoterande element- Block

●

En (1) Flyttande element - Cirkel

●

Ett (1) Twizzel element, en serie av två (2) twizzlar, en (1) i vardera
rotationsriktning krävs

●

Ett (1) valfritt element från Grupp A
○

Artistiskt element – Linje

○

Artistiskt element – Vinge

No Hold Element och Twizzel Element får inte utföras efter varandra.

DEBUTANTER (RM) – ISU Basic Novice
FRIÅKNING

Programtid: 3 minuter (+/- 10 sekunder)
●

En (1) Passering, additional feature (Point of Intersection) är valfritt

●

Ett (1) Pivoterande element – Block

●

Ett (1) Flyttande element – Cirkel

●

Ett (1) Move element, upp till fyra (4) olika fm's

●

Ett (1) Linjärt element - Linje

●

Ett (1) Roterande element - Vinge

TESTKRAV

Lägsta testkrav SM, JSM, USM, RM

SYNKRO

Samtliga åkare

Samtliga åkare

Seniorer (SM)

Basic 2

Tävlingstest

Juniorer (JSM)

Basic 1

Tävlingstest

Ungdom (USM)

Tävlingstest

Debutanter (RM)

Tävlingstest

ÅLDERSINDELNING OCH ANTAL ÅKARE
SYNKRO

SM, JSM, USM, RM

Född tidigast

Född senast

Seniorer (SM)

12-16 åkare
2 åkare får vara yngre

Juniorer (JSM)

12-16 åkare
2 åkare får vara yngre
2 åkare får vara äldre

2000-01-01
2000-01-01
-

2006-12-31
2009-12-31
2006-12-31

Ungdom (USM)

12-16 åkare
2 åkare får vara äldre

2004-01-01
2003-01-01

2009-12-31
2009-12-31

Debutanter (RM)

10-16 åkare
Minst 50 % av laget
Övriga i laget

2004-01-01

2009-12-31
2009-12-31

2004-12-31
2007-12-31

3. ANMÄLAN
Anmälan skall göras senast den 3 februari 2020 via IndTA.
Anmälan ska innehålla:
● Laganmälan via IndTA – endast åkare som ska tävla ska ingå i anmälan. Åkare som inte ska ingå i
laguppställningen ska inte tas med i anmälan. Se mer info under punkt 13 Registrering och
ackreditering.
● Planned Program Content – PPC (registreras i IndTA)
● Information om tävlingsmusik, tränare (registreras i IndTA)
● Bevis på erlagd licens för alla åkare i laget (via IndTA)
● Bevis på uppnådda testkrav för samtliga åkare (via IndTA)
● Betald anmälningsavgift
Anmälan som inkommer senare än ovanstående datum eller inte är komplett enligt ovan betraktas som
efteranmälan varvid dubbel anmälningsavgift ska betalas.
Förutom anmälan av lag enligt ovan finns följande datum att förhålla sig till:
●
●

Bokning av måltider och SM Bankett senast 3 februari 2020
Görs via separat länk, se detaljerad information under punkt 8.
Musikfiler – ska laddas upp i MP3-format i IndTA senast 15 februari 2020. Se även punkt 6 för
mer information

Anmälningar på annat sätt än via IndTA och med de officiella länkarna och elektroniska formulären
kommer inte att accepteras.
Vid ändring av musikfiler efter 15 februari 2020 måste arrangören påtalas om att ändring har gjorts för
att korrekt musik ska återges. Observera att en sen ändring av musikfil, dvs efter 15 februari, betraktas
som efteranmälan och medför dubbel anmälningsavgift enligt § 208 i Svenska Konståkningsförbundets
tävlingsregler.

4. ANMÄLNINGSAVGIFT
Anmälningsavgiften är:
SM/JSM:
11 000 kr per deltagande lag
USM/RM:
7 000 kr per deltagande lag
Avgiften faktureras via betalfunktionen i IndTA. Fakturan skickas ut fredag dagen innan tävling.
Vid efteranmälan ska dubbel avgift betalas. Som efteranmälan räknas även anmälan som inte är
komplett enligt ovan vid anmälningstidens utgång.

5. MUSIK
I syfte att säkerställa musikåtergivningen ska tävlingsmusiken läggas in som MP3-fil i IndTA 2.0 i
samband med anmälan. Om aktuell musik saknas i IndTA 15 februari innebär det ofullständig anmälan
och dubbel anmälningsavgift ska erläggas.
Alla tävlande lag skall även ha med tävlingsmusik på USB minne som laget tar med sig ut till isen
(reserv). Musiken ska inte lämnas in i förväg utan bara användas som reserv.
Varje program (kort/fri) måste vara inspelat på separat USB minne. Observera att musiken inte får vara
uppdelad på flera spår.

Alla USB minnen måste finnas i separata kuvert som ska vara tydligt märkta med tävlingsklass, program
(kort/fri), lagets namn och förening samt den exakta speltiden (inte åktiden).
Vid ändring i musikfiler efter 15 februari 2020 måste arrangören påtalas om att ändring har gjorts för
att korrekt musik ska återges. Observera att sådan sen ändring behandlas som efteranmälan.

6. KOSTNADER
Deltagande föreningar och distrikt svarar för samtliga kostnader för sina lag, tränare och lagledare.
Arrangören svarar endast för kostnader för de tekniska funktionärerna.

7. LOGI
Officiellt hotell för åkare, tränare och lagledare och tekniska funktionärer.
Best Western Hotell Halland
Storgatan 35, 434 32 Kungsbacka
Telefon 0300-775 30
E-post: info@hotellhalland.se
Hemsida: www.hotellhalland.se
Ange att det gäller ”Synkro-SM 2020” så erhåller ni 10 % på boende
Vandrahemmet Nattmössan
Smörhålevägen 1, 434 42 Kungsbacka
Telefon: 0300-775 38
E-post: info@hotellhalland.se
Hemsida: www.nattmossan.se
Scandic Mölndal
Barnhemsgatan 23
431 31 Mölndal
Telefon: 031-751 52 00
www.scandichotels.se
Deltagande föreningar ansvarar själva för all bokning av logi för sina lag. Vid behov av hjälp kontaktas
arrangören.

8. MÅLTIDER
Lunch till lagen förbokas via länk anmälan måltider senast måndagen 3 februari 2020 och kostar 100 kr
per portion. Inbetalning ska vara Kungsbacka Konståkningsklubb tillhanda på Bg 5408–1534 senast
onsdagen den 5 februari 2020. Lunchen kommer serveras i Aranäsgymnasiets lunchrestaurang som
ligger ca 300 m från ishallen. Märk inbetalningen med lunch samt lagens namn.
.9. SM BANKETT
En SM Bankett kommer att hållas på Aranäsgymnasiets restaurang (ca 300 m från ishallen) efter
tävlingarna på lördagskvällen, kl. 19.00. Middagen kostar 160 kr/person och måste förbeställas. I priset
ingår huvudrätt, sallad, smör, bröd och dryck samt efterrätt. Kvällen kommer även att bjuda på musik
och underhållning.

SM banketten kan endast förbeställas, senast 3 februari, via länk anmälan SM bankett . För mer
information, se separat inbjudan som finns på arrangörens hemsida synkrosm.se

10. BEDÖMNING OCH RESULTAT
ISU Judging System kommer att tillämpas. Bedömning och beräkning kommer att ske med ett
elektroniskt system med video replay för den tekniska panelen och alla domare.
Tävlingsresultaten kommer att beräknas i enlighet med ISU Special Regulations Synchronized Skating
2018, reglerna 842, och 843 samt relevanta ändringar i ISU Communications.

11. MEDALJCEREMONIER
De tre bäst placerade teamen i respektive kategori kommer att bli presenterade och hedrade vid den
officiella Medaljceremonier:
RM – lördag 22 februari efter tävlingarnas slut
USM/JSM/SM – söndag 23 februari efter avslutade tävlingar.
Svenska Konståkningsförbundets guld-, silver- och bronsmedaljer ges till medaljörerna. Medaljörerna i
SM och JSM erhåller dessutom Riksidrottsförbundets mästerskapstecken. Samtliga deltagare får
minnesplaketter. Antalet minnesplaketter beräknas på det antal åkare per lag som är anmälda i IndTA
den 3 februari.
Lag kan köpa extra minnesplaketter till åkare som inte ingår i laguppställningen, men finns med på
ackrediteringsförfrågan till arrangören. Sådan förfrågan ska också göras senast 3 februari. Medaljer och
mästerskapstecken ges endast till åkare som ingår i laguppställningen och som placerar sig på
medaljplats.

12. ANSVAR
Arrangören tar inget ansvar för förlust av egendom eller skada som kan drabba deltagarna. Varje
deltagare ansvarar för att ha fullgott försäkringsskydd.

13. REGISTRERING/ACKREDITERING
Ackreditering ges endast till:
● Deltagande team om max sexton (16) deltagare och max fyra (4) reserver
● Max tre (3) tränare per deltagande team (fyllda 16 år)
● 1 Team leader per lag (fyllda 18 år)
● 1 Team manager per lag (fyllda 18 år)
● 1 Medical per lag (utbildning styrks med intyg)
● Samtliga tekniska funktionärer
Åkare, tränare, team leader, team manager samt ev. medical ska ingå i laguppställningen i IndTA för att
erhålla ackreditering.
I IndTA ska under hela anmälningsprocessen endast anges max 20 åkare, varav 4 reserver, som ska ingå
i en regelrätt laguppställning. Laguppställningen får förändras fram till registreringen, men den får aldrig
bryta mot reglerna med t.ex. för många eller för unga åkare, åkare som inte uppfyller testkraven eller
åkare som inte innehar licens.
Laguppställningen i IndTA kan revideras fram till midnatt 20 februari och ska vara uppdaterad till
registrering. Om laguppställningen behöver ändras efter midnatt den 20 februari görs det vid
registreringen.

För åkare som ingår i laget, men inte i laguppställningen för SM, kan föreningen göra extra
ackrediteringsförfrågan till arrangören på tavling@kungsbackakk.se . Ange lag, förening, namn och
födelsedata på åkarna.
Ackreditering och registrering sker i Kungsbacka ishall kl. 17:00-18:30, fredagen den 21 februari.
För ungdomar finns alternativ öppettid för registrering lördag 22 februari kl 17.00-17:30.

14. TRANSPORTER
Transporter till och från hotell/ishall kan arrangeras. Ta kontakt med arrangören direkt vid Er anmälan
om det är aktuellt. För lag som kommer med buss avsätts plats för parkering i närheten av ishallen.
Ev. behov meddelas till tävlingsledningen i samband med er anmälan via tavling@kungsbackakk.se.

15. TRÄNING
Den officiella träningen börjar preliminärt kl. 08:30 den 22 februari och kl. 08:00 den 23 februari.

16. FASTSTÄLLANDE AV STARTORDNINGAR
Fastställande av startordning för första tävlingssegmentet sker genom slumpmässigt fastställande
Mer info finns i § 207 i SKF:s tävlings- och uppvisningsregler 2019/2020.
Startordning till friåkningen sker i omvänd resultatordning från kortprogrammet.
Inför kortprogrammen i SM och JSM samt för friåkningen i RM äger fastställandet av startordning rum
fredag 21 februari kl 19:00 på Kungsbacka KK:s Kansli, övre våningen, Kungsbacka ishall. USM har
fastställande av startordning lördag 22 februari ca kl 17:30 på Kungsbacka KK:s Kansli , övre våningen,
Kungsbacka ishall.
Startordningen publiceras därefter på Svenska Konståkningsförbundets resultatsida.

17. INFORMATION
Vid frågor kontakta:
Kungsbacka KK

Kungsbacka KK

Projektledare Cathrine Svensson
tavling@kungsbackakk.se
070 877 51 21

Tävlingsledare Camilla Jansson
tavling@kungsbackakk.se
070 938 03 70

Svenska Konståkningsförbundet
Helen Åhlén
helen.ahlen@skatesweden.se
08 – 699 64 29
Eller besök våra webbplatser:

synkrosm.se
Svenska Konståkningsförbundet

Varmt välkomna till en härlig synkrohelg i Kungsbacka!

19. PRELIMINÄRT TIDSSCHEMA
FREDAGEN 21 FEBRUARI
17.00-18.30
19.00

LÖRDAGEN 22 FEBRUARI
08.00-08.30
08.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30
15.00
15.30
17.00-17.30
ca 17.15
ca 17.30

Registrering för SM, JSM och RM i Kungsbacka ishall
USM kan välja mellan fredag och lördag
Fastställande av startordning för SM, JSM och RM på Kungsbacka KK:s
kansli, övre våningen, Kungsbacka ishall

Träning klubbtävling
Officiell träning RM friåkning, SM kortprogram, JSM kortprogram
Paus
Domarmöte och TP-möte
Invigning
Klubbtävling
Tävling RM friåkning, JSM kortprogram, SM kortprogram
Registrering USM (som ej registrerats fredag)
Prisutdelning Klubbtävling och
Medaljceremoni RM (endast medaljörer)
Fastställande av startordning för USM på Kungsbacka KK:s kansli,
övre våningen, Kungsbacka ishall

19.00

SM Bankett

SÖNDAGEN 23 FEBRUARI
08.00-12.00
12.00-13.00
13.00-17.00
ca 17.15

Officiell Träning USM friåkning, JSM friåkning SM friåkning
Paus
Tävling USM friåkning, JSM friåkning, SM friåkning
Medaljceremoni USM/JSM/SM (endast medaljörer)

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)
Arrangörsföreningen Kungsbacka Konståkningsklubb behandlar personuppgifter inom ramen för sin
tävlingsverksamhet samt för administrationen av registrering av åkare vid tävling. Vid registrering av
åkare importeras/exporteras personuppgifter från IdrottOnline (föreningens medlemsregister) till
IndTA. Vid sådan import/export behandlas även personnummer.
Personuppgifter behandlas inom ramen för tävling, kallelse och inbjudan till samt vid registrering.
Utöver behandlingen av personuppgifter vid registreringsprocessen behandlas personuppgifter genom
datainsamling under tävling såsom livescore, överföring och exponering i TV och digitala skärmar, samt
behandling av personuppgifter efter tävling såsom resultatlistor, statistik, tabellhantering och spridning
av data till åskådare, media, deltagare m.fl. Personuppgifterna behandlas då utifrån till exempel
anmälan, resultatrapportering eller löpande rankingpoängsrapportering.
De personuppgifter som behandlas inom ramen för tävlingar kan variera utifrån åkarkategori. De typer
av personuppgifter som i normalfallet behandlas inom ramen för tävlingar och tester är främst (men
inte exklusivt) namn, personnummer, kontaktuppgifter, konto- och betalningsinformation, uppgifter om
medlemskap, kön.
Laglig grund
Behandling av personuppgifter inom ramen för tävling och tester stöds på avtal samt uppgift av allmänt
intresse som laglig grund.
Säkerhet
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot
förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra
säkerhetspolicys och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.
Dina val och rättigheter
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka
personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga
personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter.
Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att du inte kan
delta i svensk konståknings test- och tävlingsverksamhet som beskrivs ovan. Du har också rätt att ta
emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för
databehandling.
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till
Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.
Har du några frågor angående behandlingen av personuppgifter så ber vi dig kontakta
arrangörsföreningen Kungsbacka Konståkningsklubb på tavling@kungsbackakk.se.

