Forslag:
Utdrag fra Spesielle Bestemmelser, kunstløp pr.29.05.2019
Endringer er merket med understrek
§ 15. Klasseinndelingen kunstløp
1. Konkurranser i kunstløp i Norge foregår i tre grupper: single kvinner, single menn,
synkronkunstløp.
Det er egne regler for isdans og parløp , ref.ISUs regelverk.
2. Singleløpere inndeles i følgende klasser: Oppvisning, Cubs under 13, Cubs over 13, Springs
under 14, Springs over 14, Debs, Debs A, Novice, Novice A, Junior, Junior A, Senior, Senior A,
Basic og Veteran. For å delta i A-gruppene må man ha oppnådd minimumskrav for klassen.
Alle løpere i Cubs u/o 13, Springs u/o 14, Debs, Debs A, Novice, Novice A, Junior og Junior A
skal ikke ha fylt 19 år pr 1. juli ved sesongens begynnelse. Løpere over 19 år pr 1. juli er
Senior A-, Senior- eller Basic-løpere. Basic har maksimumsalder 28 år, og løperne bør ha
tidligere konkurranse-erfaring. Veteranklassen er åpen for alderen 28-79 år. Cubs-klassen
deles i to grupper; Cubs under 13 (fra det året man fyller 11 år) og Cubs over 13 år (fra det
året man fyller 13 år). I Springs deles klassen i 2 grupper: Springs under 14 (fra det året man
fyller 11 år) og Springs over 14 (fra det året man fyller 14 år).
Synkronkunstløp inndeles i følgende klasser: Mixed Age, Novice, Junior, Senior og Veteran.
3. For singleløpere i klassene Debs, Novice, Junior og Senior deles klassen og løpere som har
oppnådd minimumskrav for A-gruppen i et nasjonalt stevne, rykker opp til A-gruppen.
4. For singleløpere er det kun tillatt å rykke oppover i klassesystemet, med unntak av klassen
Basic. Løpere kan konkurrere i ulike klasser innenfor samme sesong, med unntak av Basic.
Løpere kan ikke gå inn i klassen Basic midt i sesongen, kun etter NM/LM. Øvelsesutvalget skal
være veiledende ved klassevalg, men det anbefales at alle løpere har bestått test 3 for å
kunne delta i nasjonale konkurranser.
5. For singleløpere i klassene Debs, Novice, Junior og Senior: Når en løper rykker opp til en ny
konkurranseklasse, vil løperen stille i Debs, Novice, Junior eller Senior. Dersom løperen
oppnår minimumskrav for den gjeldende A-gruppen, vil løperen konkurrere i A-gruppen fra
neste konkurranse. Dersom en løper oppnår minimumskrav for den neste A-gruppen, kan
løperen gå direkte opp til denne A-gruppen, for eksempel fra Debs A til Novice A. Det er ikke
tillatt å rykke opp fra for eksempel Debs til Novice A.

6. For singelløpere skjer opprykk til A-gruppene dersom en løper har oppnådd
minimumskrav for A-gruppen i et nasjonalt stevne i løpet av sesongen (NC, NM-LM eller NCfinale). Løperens lag/klubb er ansvarlig for at løperen stiller i korrekt konkurranseklasse
innenfor disse bestemmelsene.
7. I single kvinner og single menn kan en løper kun stille i en konkurranseklasse samme
stevnehelg. I synkronkunstløp kan et lag kun stille i en konkurranseklasse samme stevnehelg,
og en løper kan kun stille i ett lag samme stevnehelg. Dersom det avholdes konkurranse for
både singleløpere og synkronkunstløp samme stevnehelg, kan en løper stille i begge grupper.
8. Aldersinndeling i klassene for singleløpere:
Klasse
Oppvisning jenter og gutter

Fra året man
fyller
6 år

Til og med det året
løperen fyller
10 år

Aldersgrense pr.1.juli
før sesongstart
-

Cubs u/13 jenter og gutter

11 år

12 år

-

Cubs o/13 jenter og gutter
Springs u/14 jenter og gutter

13 år
11 år

13 år

Ikke fylt 19 år
-

Springs o/14 jenter og gutter

14 år

-

Ikke fylt 19 år

Basic jenter og gutter
Veteran kvinner og menn
Debs jenter og gutter
Debs A jenter og gutter
Novice jenter og gutter
Novice A jenter og gutter
Junior kvinner og menn
Junior A kvinner og menn
Senior kvinner og menn
Senior A kvinner og menn

11 år
28 år
11 år
11 år
11 år
11 år
11 år
11 år
11 år
11 år

-

Ikke fylt 28 år
Ikke fylt 79 år
Ikke fylt 19 år
Ikke fylt 19 år
Ikke fylt 19 år
Ikke fylt 19 år
Ikke fylt 19 år
Ikke fylt 19 år
-

Aldersinndeling i klassene for synkronkunstløp:
Klasse

Fra året man
fyller

Til og med det året
løperen fyller

Aldersgrense pr.1.juli
før sesongstart

Mixed Age
Novice
Junior
Senior
Veteran

11 år
11 år
11 år
11 år
28 år

-

Ikke fylt 19 år
Ikke fylt 19 år
-

9. Dersom det totale antallet i Cubs u/13 og o/13 utgjør 8 eller færre, kan de slås sammen
til en klasse på nasjonale konkurranser. (For eksempel 1 gutt i Cubs u/13 og 2 gutter i Cubs
o/13).
10. Dersom det totale antallet i Springs u/14 og o/14 utgjør 8 eller færre, vil de slås sammen til
en klasse på nasjonale konkurranser. (For eksempel 1 gutt i Springs u/14 og 2 gutter i Springs
o/14).
11. I synkronkunstløp må hver løper og reserveløper på laget oppfylle kravene til alder i den
klassen laget skal delta.
12. I synkronkunstløp kan et lag bestå av både kvinner og menn.
13. I synkronkunstløp må hvert lag bestå av et minimum og et maksimum antall løpere i hver
klasse. Hvert lag kan i tillegg ha et maksimum antall reserveløpere. Det er i hver klasse
følgende krav til antall løpere på laget:

Klasse
Mixed Age
Novice
Junior
Senior
Veteran

Minimum antall
løpere
8
12
16
16
8

Maksimum antall
løpere
16
16
16
16
16

Maksimum antall
reserveløpere
4
4
4
4
4

§ 16. Mesterskapene i kunstløp, generelt
Norgesmesterskapet i kunstløp arrangeres for klassene Senior A og Junior A (menn og kvinner) &
Synkronkunstløp Senior og Junior. Landsmesterskapet i kunstløp arrangeres for klassene Basic, Debs
A og Novice A (gutter og jenter) & Synkronkunstløp Novice og Mixed Age.
Dispensasjoner i forbindelse med mesterskapene i kunstløp avgjøres av NSF/TK.
Om synkronkunstløp skal innlemmes i mesterskapene avgjøres av NSF/TK, og kunngjøres senest to
(2) måneder før mesterskapets første konkurransedag.
§ 17. Mesterskapene i kunstløp, regler
1. I Norgesmesterskapet for Senior A single kvinner og single menn trekkes startrekkefølgen
etter ISUs bestemmelser ved kortprogram. I friløp går løperne i omvendt rekkefølge, basert
på resultater etter kortprogram. Alle kvalifiserte løpere går kortprogram og friløp. Løpere
kvalifiseres inn i A-gruppen ved å oppnå minimumskrav til Senior A. En løper må delta i minst
et nasjonalt stevne i Senior A for å kunne kvalifiseres til NM. Løpere rangeres etter høyeste
totale tekniske poengsum oppnådd i et og samme nasjonale A-stevne gjennom sesongen.
Hvis to løpere har lik total poengsum på uttakslisten, vil løperen med høyest teknisk
poengsum fra friløp prioriteres.
Dersom en løper ikke kan konkurrere i høstsesongen grunnet dokumentert
sykdom/skade/andre særlige årsaker, kan løperen søke om dispensasjon. Foregående
sesongs resultater vil da bli vurdert. NSF/TK kunstløp tar i god tid – senest 2 uker før
mesterskapet – ut de løpere som får delta.

2. I Norgesmesterskap for Senior synkronkunstløp trekkes startrekkefølgen etter ISUs
bestemmelser ved kortprogram. I friløp går lagene i omvendt rekkefølge, basert på resultater
etter kortprogram. Alle kvalifiserte lag går kortprogram og friløp. Et lag må delta i minst et
nasjonalt stevne i Senior for å kunne kvalifisere seg til NM.
Dersom et lag ikke kan konkurrere i høstsesongen grunnet dokumentert
sykdom/skade/andre særlige årsaker, kan laget søke om dispensasjon. Foregående sesongs
resultater vil da bli vurdert. NSF/TK tar i god tid - senest 2 uker før mesterskapet - ut de
lagene som får delta.
3. I Norgesmesterskapet for Junior A single kvinner og single menn trekkes startrekkefølgen
etter ISUs bestemmelser ved kortprogram. I friløp går løperne i omvendt rekkefølge, basert
på resultater etter kortprogram. Alle kvalifiserte løpere går kortprogram og friløp. Løpere
kvalifiseres inn i A-gruppen ved å oppnå minimumskrav til Junior A. En løper må delta i minst
et nasjonalt stevne i Junior A for å kunne kvalifiseres til NM. Løpere rangeres etter høyeste
totale tekniske poengsum oppnådd i et og samme nasjonale A-stevne gjennom sesongen.
Hvis to løpere har lik total poengsum på uttakslisten vil løperen med høyest teknisk
poengsum fra friløp prioriteres.
Dersom en løper ikke kan konkurrere i høstsesongen grunnet dokumentert
sykdom/skade/andre særlige årsaker, kan løperen søke om dispensasjon. Foregående
sesongs resultater vil da bli vurdert. NSF/TK tar i god tid – senest 2 uker før mesterskapet –
ut de løpere som får delta.
4. I Norgesmesterskap for Junior synkronkunstløp trekkes startrekkefølgen etter ISUs
bestemmelser ved kortprogram. I friløp går lagene i omvendt rekkefølge, basert på resultater
etter kortprogram. Alle kvalifiserte lag går kortprogram og friløp. Et lag må delta i minst ett
nasjonalt stevne i Junior for å kunne kvalifisere seg til NM.
Dersom et lag ikke kan konkurrere i høstsesongen grunnet dokumentert
sykdom/skade/andre særlige årsaker, kan laget søke om dispensasjon. Foregående sesongs
resultater vil da bli vurdert. NSF/TK tar i god tid - senest 2 uker før mesterskapet - ut de
lagene som får delta.
5. I Landsmesterskapet for Basic single kvinner og single menn trekkes startrekkefølgen etter
ISUs bestemmelser ved kortprogram. Denne klassen konkurrerer kun i friløp. Løpere som får
delta kvalifiseres ved å oppnå minimumsgrense mht. oppnådde tekniske poeng for minst ett
friløp i inneværende sesong før mesterskapet avvikles. Den tekniske poengsummen kan
oppnås i et nasjonalt stevne merket med LM-kvalifisering på terminlisten. Hvis to løpere har
lik total poengsum på uttakslisten vil løperen med høyest teknisk poengsum fra friløp
prioriteres.
Dersom en løper ikke kan konkurrere i høstsesongen grunnet dokumentert
sykdom/skade/andre særlige årsaker, kan løperen søke om dispensasjon. Foregående
sesongs resultater vil da bli vurdert.
NSF/TK tar i god tid – senest 2 uker før mesterskapet – ut de løpere som får delta.
6. I Landsmesterskapet for Debs A og Novice A single jenter og single gutter trekkes
startrekkefølgen etter ISUs bestemmelser ved kortprogram. I friløp går løperne i omvendt
rekkefølge, basert på resultater etter kortprogram. Alle løperne går kortprogram og friløp.
Løpere kvalifiseres inn i A-gruppen ved å oppnå minimumskrav til Debs A og Novice A. En
løper må delta i minst et nasjonalt stevne i Debs A eller Novice A for å kunne kvalifiseres til
LM. Løpere rangeres etter høyeste totale tekniske poengsum oppnådd i et og samme
nasjonale A-stevne gjennom sesongen. Hvis to løpere har lik total poengsum på uttakslisten
vil løperen med høyest teknisk poengsum fra friløp prioriteres.

Dersom en løper ikke kan konkurrere i høstsesongen grunnet dokumentert
sykdom/skade/andre særlige årsaker, kan løperen søke om dispensasjon. Foregående
sesongs resultater vil da bli vurdert.
NSF/TK tar i god tid – senest 2 uker før mesterskapet – ut de løpere som får delta.

7. I Landsmesterskap for Novice og Mixed Age synkronkunstløp trekkes startrekkefølgen etter
ISUs bestemmelser. Disse klassene konkurrerer kun i friløp. Et lag må delta i minst et
nasjonalt stevne i Novice for deltakelse i Novice, eller i Mixed Age for deltakelse i Mixed Age,
for å kunne kvalifisere seg til LM.
Dersom et lag ikke kan konkurrere i høstsesongen grunnet dokumentert
sykdom/skade/andre særlige årsaker, kan laget søke om dispensasjon. Foregående sesongs
resultater vil da bli vurdert. NSF/TK tar i god tid - senest 2 uker før mesterskapet - ut de
lagene som får delta.
8. Minimumskrav for å rykke opp i A-gruppen for single kvinner og single menn vises i tabellen
under. Minimumskravet må oppnås i et og samme stevne. Kvalifiseringspoeng for LM i
klassen Basic vises også i tabellen under.
Det er ingen minimumskrav for deltakelse i NM og LM i synkronkunstløp.
9. Minimumskrav
Klasse

Total teknisk poengsum
kort+friløp

Basic jenter og gutter
Debs A jenter
Debs A gutter

11 (kun friløp)
27
27

Novice A jenter
Novice A gutter
Junior A kvinner
Junior A menn
Senior A kvinner
Senior A menn

30
30
40
40
46
46

10. Det vil lages en reserveliste ved uttaket til NM/LM. Ved forfall/sykdom hos de uttatte
løpere/lagene vil klassen fylles opp fra reservelisten inntil kl.18.00 den siste tirsdag forut for
mesterskapets start. Ved forfall fra den ordinære deltakerlisten, vil det fylles opp med neste
fra reservelisten. Reservelisten vil rangeres ut fra oppnådd total teknisk poengsum gjennom
sesongen og er uavhengig av klubb.
11. Antall deltagere i NM/LM for single kvinner og single menn, Basic går friløp, alle andre
deltagere både kortprogram og friløp:
Klasse
Basic
Debs A
Novice A
Junior A
Senior A

Deltagere
8
18
18
18
18

Poengplasser
7
13
13
18
18

Klubbkvote
1
5
5
-

Antall lag i NM/LM for synkronkunstløp. Novice og Mixed Age går friløp, Junior og
Senior går både kortprogram og friløp:
Klasse
Mixed Age
Novice
Junior
Senior

Lag
5
5
5
5

Poengplasser
4
4
5
5

Klubbkvote
1
1
-

12. Klubbkvote: Løperne/lagene kvalifiserer seg til mesterskapene på beste oppnådde samlet
tekniske poengsum. Klubber som ikke har kvalifiserte løpere/lag etter at poengplassene er
fylt opp, kan få med deltager/lag på klubbkvote. Klubbkvoter tildeles løpere/lag med høyeste
total teknisk poengsum fra klubber som ikke har kvalifisert løpere/lag på poengplasser.
§18 Resultater
Arrangører av nasjonale og internasjonale stevner i Norge skal publisere resultatene på NSFs
resultatside senest 6 timer etter konkurranseslutt.
Ved arrangementer på ISUs liste skal ISU-protokoll sendes elektronisk NSF innen en uke.
§19 Norgescup
1. Gjennom sesongen vil det arrangeres en Norgescup med kvalifisering til en avsluttende finale
med 8 deltagere fra hver klasse i gruppene single kvinner/jenter og single
menn/gutter. NM/LM er ikke en del av Norgescupen. Hvilke konkurranser det er mulig å
delta for å samle poeng for Norgescupen er publisert på terminlisten. I stevner arrangert
etter NM/LM vil antall poeng være noe høyere.
2. En løper må delta på minst tre stevner for å registreres i Norgescupen.

3. Det kåres en finalevinner i klassene Basic, Debs, Debs A, Novice, Novice A, Junior, Junior A,
Senior og Senior A. I finalen vil de tre beste i hver klasse premieres. Det er resultatet i NCfinalen som er det endelige resultatet. Poengoversikt og resultater publiseres på NSFs
nettside fortløpende.
4. NC-finalen består av kortprogram og friløp, for Basic kun friløp.

5. Poeng beregnes ut i fra de tre beste plasseringene oppnådd i stevner merket med Norgescup
på terminlisten.
6. Dersom en løper har deltatt i tre stevner både i Debs og Debs A, Novice og Novice A, Junior
og Junior A eller Senior og Senior A, vil Norgescupresultatet fra den klassen løperen har
konkurrert i sist, være det som er tellende.

7.

En løper som kvalifiserer seg til finalen i en klasse, men som rykker opp til A-gruppa før
finalen og ikke kvalifiserer seg i A-gruppen beholder sin kvalifisering i klassen løperen rykket
opp fra.

8. I NC-finalen er det 8 i hver oppvarmingsgruppe i samtlige kategorier.

9. Ved forfall/sykdom hos de kvalifiserte løpere vil klassen fylles opp med de neste løperne på
listen inntil kl.18.00 den siste tirsdag forut for finalen. Antall poeng oppnås ut fra plassering:

Plassering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Poeng for stevner
arrangert før NM/LM
15
13
11
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Poeng for stevner
arrangert etter NM/LM
17
15
13
11
9
8
7
6
5
4
3
2

Dersom to løpere står likt etter poeng vil det deles på følgende måte:
10. Høyeste plasseringer i et stevne. Det er den med flest førsteplasser av tre stevner som går foran.
Dersom det er likt, går den med den beste plasseringen av de to neste stevnene foran. Dersom
samlede plasseringer i tre stevner blir likt, (f. eks 1,3,5 og 1,5,3) blir det den med høyest poengsum
som går foran.
11.Dersom de tre beste plasseringene er like, går den med høyest totale poengsum i et stevne foran.
Dersom dette er likt, sammenlignes de to neste poengsummene. Dersom disse er like gjøres følgende
sammenligning for det siste stevnet.
Høyeste total poengsum i friløp i et stevne teller. Dersom dette er likt vil løperne dele plassering.
12. Hvis en løper har deltatt i tre stevner og er kvalifisert i f.eks. Debs vil løperen beholde plassen i
NC-finalen selv om løperen har klart A-kravet og gått opp til Debs A.

