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1. Allmänt 

Ungdoms-SM är en officiell SM-tävling för vilken det årligen publiceras 
regler. Minimiålder för deltagande är fastställd till 13 år.  

Vem får starta i Ungdomsmästerskapen?  
Tävlingarna är öppna för svensk medborgare tillhörande förening ansluten 
till SweSports. Tävlingarna är även öppna för icke svensk medborgare, vilken 
sedan minst ett år bor i Sverige och tillhör en förening ansluten till 
SweSports och som inte samma säsong (1/7 - 30/6) deltar i nationellt 
mästerskap i hemlandet.  

2. Klasser och distanser  

      Lördag    Söndag  

Flickor C, 13 – 14 år   500 och 1500 m   1000 m  
Flickor B, 15 – 16 år   500 och 1500 m   1000 och 3000 m  
Stafett flickor C och B 13 – 16 år      3 x 1000 m  

Pojkar C, 13 – 14 år   500 och 1500 m   1000 m  
Pojkar B, 15 – 16 år   500 och 1500 m   1000 och 3000 m  
Stafett pojkar C och B, 13 – 16 år      3 x 1000 m  

3. Anmälan  
Anmälan skall göras till arrangörsföreningen enligt information i publicerad 
inbjudan. Aktiv som anmäls till USM förutsätts starta på samtliga distanser i 
klassen om inget annat särskilt påtalas vid anmälan. Eventuella återbud 
meddelas snarast möjligt till SweSports:s kansli.  

4. Licenskontroll  
SweSports kommer att granska samtliga aktiva, som under kalenderåret 
fyller 15 år, att de har en giltig tävlingslicens. Saknas tävlingslicens innebär 
det att den aktive inte får lov att starta.  

 

                                                                                                                                                                    



5. Startavgiften  
Är 200 kr per löpare och ska betalas till arrangörens PG/BG konto xxxx. 
Anmälningsavgift skall inbetalas samtidigt som anmälan. Anmälan är giltig 
först när anmälningsavgiften är betald.  

6. Stafetter  
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.  

7. 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 SweSports 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.  

8. Priser  
Segraren på varje distans samt löparna i de segrande stafettlagen erhåller 
SweSports tävlingsmedalj i guld, tvåorna får silver och treorna samma 
medalj i brons.  

9. Övrigt 

Finaltävlingar kan arrangeras på standardbana, 400 och 333 meter, samt 
även på 250 meters bana med en kurvradie av minst 22 meter och minsta 
banbredd 3 meter.  

Kvartettstart rekommenderas på 3000 m.  
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