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1. Alpinrodel
Alpinrodel som sport innebär att utövaren tillsammans med sin kälke ska ta sig på från start till mål och
på dess väg passera samtliga portar på rätt sida och i korrekt ordning. Alpinrodel utövas med snö som
underlag.

2. Beslutande organ
Förslag till förändringar av tävlingsreglerna för Alpinrodel föreslås av Idrottsrådet SweSliding med hjälp
av särskild utsedd arbetsgrupp. Tävlingsreglerna fastställs av Förbundsstyrelsen.

3. Tävlingar
Arrangör av tävling är en förening eller en allians av flera föreningar, anslutna till Svenska Skridsko-,
Kälk- och Rullidrottsförbundet (Förbundet). Samtliga tävlingar i Alpinrodel omfattas av dessa
tävlingsregler.
Motionsevenemang avser motions- och uppvisningsevenemang som riktar sig till motionärer i alla åldrar
och som arrangeras av förening eller en allians av flera föreningar anslutna till förbundet.
Motionsevenemang kan genomföras som en del i en tävling genom att erbjuda Öppen Klass som
genomförs utom tävlan. Dvs det sker ingen rangordning, delas inte ut några medaljer eller poäng i
totalcuper.
Deltagare i sanktionerade motionsevenemang kan anmäla sig utan krav på föreningstillhörighet.

3.1 Sanktion av tävlingar
Samtliga tävlingar och motionsevenemang ska sanktioneras av förbundet i god tid innan tävlingens
genomförande.
Eventuella sanktionsavgifter beslutas av förbundet och ska inbetalas på meddelat sätt av
arrangörsföreningen.

3.2 Kungörelse och inbjudan
Samtliga tävlingar sanktionerade av förbundet ska publiceras med inbjudan i förbundets officiella
tävlingskalender som finns på förbundets hemsida.
I inbjudan ska det framgå följande: datum, ort, tider för tävlingens genomförande, hur anmälan går till,
sista datum för anmälan, kontaktuppgifter till tävlingsansvarig samt information om tävlingsklasser.

3.3 Tävlingsformer
Alpinrodel kan genomföras i följande tävlingsformer:

3.3.1 Bästa totaltid
Utövaren genomför ett antal åk där åktiden från åken summeras för en totaltid.

3.3.2 Minsta differenstid
Utövaren genomför två åk med minsta möjliga differens mellan de två åken.

3.3.3 Parallelltävling
Stakas två parallella banor bredvid varandra. Tävling kan genomföras på olika sätt dels som tidsbaserad
tävling eller i utslagsform, där vinnaren tar sig vidare genom ett slutspelsträd.
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3.4 Tävlingstyper
Följande tävlingstyper finns i Alpinrodel.
Se Arrangörsguide Alpinrodel för tips på att anordna tävlingar.

3.4.1 Klubbtävling
Öppna uteslutande för medlemmar i den arrangerande föreningen.

3.4.2 Nationella tävlingar
Allmänna tävlingar öppna för medlemmar från alla föreningar anslutna till förbundet och som innehar
giltig tävlingslicens.

3.4.3 Mästerskapstävlingar
•
•

SM, JSM, USM och Veteran SM – öppna för medlemmar från alla föreningar som är anslutna till
förbundet och som innehar giltigt tävlingslicens. Ytterligare krav för deltagande under 3.6 SM.
Distriktsmästerskap i form av Götalandsmästerskap, Svealandsmästerskap och
Norrlandsmästerskap – öppna för alla medlemmar från föreningar vars hemvist ligger inom
respektive geografiskt område och som innehar giltigt tävlingslicens. Distriktsmästerskap kan
genomföras som en del av en Nationell tävling med separat resultatlista.

Vid mästerskapstävlingar delas RF:s speciellt framtagna tecken ut som priser.

3.4.4 Internationella tävlingar (TBC)

3.5 Alpinrodel Cup (ARC)
Ett antal nationella tävlingar varje säsong ingår i Alpinrodel Cup och utgör en sammanhållen tävlingsserie
med poäng och en totalranking.
Alpinrodel Cup administreras av förbundet som i samband med sanktionsansökningar tilldelar nationella
tävlingar Alpinrodel Cup status.

3.5.1 Rankingpoäng
Poängen fördelas enligt följande till de 30 bäst placerade åkarna i varje klass:
Plats 1 – 100 poäng
Plats 2 – 80 poäng
Plats 3 – 60 poäng
Plats 4 – 50 poäng
Plats 5 – 45 poäng
Plats 6 – 40 poäng
Plats 7 – 36 poäng
Plats 8 – 32 poäng
Plats 9 – 29 poäng
Plats 10 – 26 poäng
Plats 11 – 24 poäng
Plats 12 – 22 poäng
Plats 13 – 20 poäng
Plats 14 – 18 poäng
Plats 15 – 16 poäng

Plats 16 – 15 poäng
Plats 17 – 14 poäng
Plats 18 – 13 poäng
Plats 19 – 12 poäng
Plats 20 – 11 poäng
Plats 21 - 10 poäng
Plats 22 - 9 poäng
Plats 23 - 8 poäng
Plats 24 - 7 poäng
Plats 25 - 6 poäng
Plats 26 - 5 poäng
Plats 27 - 4 poäng
Plats 28 - 3 poäng
Plats 29 - 2 poäng
Plats 30 - 1 poäng
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3.5.2 Rankinglista
Varje åkares tre bästa resultat från deltävlingar räknas samman i totalcupen.
För att delta i totalcupen måste en åkare ha poäng från minst två deltävlingar.
Om två åkare skulle hamna på samma poäng efter att ha summerat de tre bästa deltävlingarna vinner den
som har:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flest antal segrar totalt.
Flest andraplatser totalt.
Flest tredjeplatser totalt.
Bästa enskilda placering utöver placering 1–3.
Bästa placering i genomförd tävling utöver de tre bästa deltävlingarna.
Bästa placering i genomförd tävling utöver de fyra bästa deltävlingarna.
Bästa placering i genomförd tävling utöver de fem bästa deltävlingarna.
Bästa placering i genomförd tävling utöver de sex bästa deltävlingarna.
Bästa placering i genomförd tävling utöver de sju bästa deltävlingarna.
Delad placering

3.6 SM
SM i Alpinrodel för seniorer arrangeras årligen av förening som utses av förbundet.
SM kan ingå i ARC och då delas poäng ut till deltagande klasser i SM.

3.6.1 Tävlingsklasser
Senior SM avgörs för klasserna Senior Dam och Senior Herr.
Rätt att delta i klasserna Senior Dam och Senior Herr under SM har även individer som uppfyller
ålderskraven för deltagande i F16 och P16 i nationella tävlingar.
Ingår SM i ARC delas poäng endast ut till deltagande klasser i SM. Dvs deltagare som normalt åker F16
och P16 erhåller då poäng i klasserna Senior Dam respektive Senior Herr.

3.6.2 Rätt att delta
Följande krav ställs på för deltagande på SM utöver krav för deltagande på nationell tävling:
•
•

•

Deltagaren ska vara svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige i minst ett år.
Tävlingsledningen bedömer om deltagare har tillräcklig erfarenhet och förmåga för att genomföra
en säker tävling. Kan till exempel säkerställas genom obligatoriska träningsåk eller krav på
tidigare genomförd tävling.
Ifall behov finns att begränsa antalet platser på SM
o Prioritera de som har deltagit i fler ARC-tävlingar
o Kvala vidare för andra åk
o Tävling dagen innan SM för att “kvala” in
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4. Tävlingsår och tävlingsklasser
4.1 Tävlingsår
Tävlingsår = Tävlingssäsong = 1/7 - 30/6.
Licensår = 1/1 – 31/12
Kalenderår = 1/1 – 31/12

4.2 Tävlingsklasser
Följande tävlingsklasser används vid klubb-, nationella- och mästerskapstävlingar.
Klass
U10
U12
F14
P14
F16
P16
Dam Senior
Herr Senior
Öppen Klass

Ålder
Ungdomar upp till 10 år
Ungdomar upp till 12 år
Flickor upp till 14 år
Pojkar upp till 14 år
Flickor upp till 16 år
Pojkar upp till 16 år
Damer över 16 år
Herrar över 16 år
Sker utom tävlan oavsett ålder,
kön eller könsidentitet.

Tävling och ranking
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej

Tävlingsledning kan besluta om att flytta upp åkare i högre klasser efter dialog med aktuell åkare.
Tävlande tillhör viss åldersgrupp under tävlingssäsong utifrån vad vederbörande fyller under kalenderåret
som tävlingssäsongen slutar i. Exempel: Tävlande som fyller 15 år under kalenderåret 1/1 ‐ 31/12 2022
tävlar i klassen 16 år fr.o.m. 1/7 2021.

5. Utrustning
5.1 Skyddsutrustning
•
•

Hjälm är obligatorisk och ska vara godkänd enligt svensk eller europeisk standard för skidhjälmar
(CE-märkt enligt SS-EN 1077:2007)
Skidglasögon rekommenderas

5.2 Kälke
•

•

•

Tillåtna modeller
o Torggler Touring (T)
o Torggler Touring Sport (TS)
o Gasser (dom röda) kan tillåtas av tävlingsledningen
Kälken ska vara i originalutförande och får ej rustas med annat än originaldelar.
o Ska ha stålmedar
o Originalrem
o Inga plastmedar och inga plastbelag
o Sitsen får ej prepareras
Fångrem måste användas
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•
•

Vallning av kälke ej tillåtet, undantag kan ges av tävlingsledning under förutsättning att samma
möjlighet ges alla.
Vid tävling är arrangerande förening ansvarig för att tillgång till kälkar är tillräcklig för att tillåta
deltagande utan egen kälke.

6. Tidtagning och resultat
6.1 Tidtagning
•
•
•
•

Tidtagning ska hållas till en noggrannhet om 1/100 sekund.
Tidtagning startar när någon del av ekipaget passerar startlinjen.
Tidtagning stoppas när någon del av ekipaget passerar mållinjen.
Åkarens kropp måste vara i kontakt med kälken vid målgång.

6.2 Resultat
Resultatlista från sanktionerad tävling ska skyndsamt sändas in till förbundet efter tävlingens
genomförande.

7. Protester
•
•
•
•

Protesttid inom 15 min efter sista tävlandes målgång.
Protest ska lämnas muntligen eller skriftligen till tävlingsjuryn.
Protester behandlas och beslutas av tävlingsjuryn.
Tävlingsjuryns beslut kan överklagas till disciplinnämnden.

8. Tävlingsledning, tävlingsjury och dess uppgifter
8.1 Tävlingsledning och funktionärer
Ansvarig tävlingsledning utses av arrangerande förening och ska bestå av adekvata funktioner ur
funktionärsstaben. Ytterligare funktionärer tillsätts efter behov av arrangerande förening.
Läs mer om de olika tävlingsfunktionerna och dess ansvarsroller i Arrangörsguide Alpinrodel.
Tävlingsledningen ska vara enkla att känna igen genom att dessa bär likartade västar eller armbindlar.

8.2 Tävlingsjury
Tävlingsjuryn består av tre personer varav minst två inte deltar i tävlingen för den arrangerande
föreningen.
Tävlingsledaren är juryns ordförande och leder arbetet. Juryns medlemmar skall vara väl förtrogna med
tävlingsreglerna och berörd tävlingsorganisation.
Tävlingsjuryn måste, innan beslut fattas i viktiga frågor, genomföra en noggrann undersökning samt höra
alla berörda i ärendet. Då beslut fattas skall inga andra än jurymedlemmarna närvara.
Tävlingsjuryn utses av tävlingsarrangören.
Tävlingsjuryns befogenheter och uppgifter är:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

att besiktiga tävlingsbana och tävlingsområde i så god tid att ev. justeringar hinner vidtagas före
träningens start.
att övervaka att träningen och tävlingen genomföres enligt gällande regler och särskilda
bestämmelser;
att kontrollera tekniska evenemang, till exempel den elektriska tidtagningen före tävling;
att besluta om tävlingen p.g.a. laga hinder måste inställas, avbrytas eller tidsförskjutas;
att avgöra om laga hinder kan vara orsaken till att tävlande ej i tid infinner sig till start;
att besluta om eventuella diskvalifikationer;
att fatta beslut i de angelägenheter som uppkommer under träningen eller tävlingens gång och ej
täcks av föreliggande regler;
att föra protokoll som sändes med officiella resultatlistan till förbundet och berörd klubb om
protest behandlats;
att ägna stor omsorg åt säkerhetsaspekter.

Tävlingsjury måste kvarstå till protesttidens utgång och ev. protester blivit behandlade.
Om en jurymedlem förklarar sig partisk eller är oförmögen att fullgöra sin uppgift ska en ersättare utses.
Det föreligger inget krav på jury vid klubbtävlingar.

9. Doping
Doping är förbjudet i enlighet med RF:s och förbundets stadgar.
Det åligger alla aktiva, ledare, funktionärer och andra som på något sätt biträder aktiva att känna till och
följa vid varje tidpunkt gällande antidopingregler samt att medverka till att dopingkontroller kan
genomföras och att främja en dopingfri idrott.
Mer information om doping på förbundets hemsida:
https://www.swesports.org/Viarbetarmed/rentspelsakerhet/Antidoping/

10. Bestraffningar
10.1 Antidoping
Förbundet följer RF:s antidopingregler och har en upprättad plan för antidopingarbetet.
Den som begått förseelse enligt RF:s regler enligt ovan ska, efter beslut av Disciplinnämnden, fråntas
tävlingsresultat, priser och utmärkelser med mera samt i förekommande fall, åläggas återbetalning av
ekonomiska bidrag som Förbundet lämnat under en 12-månadersperiod före förseelsens begående.
Eventuella beslutade framtida bidrag ska annulleras.
Disciplinnämndens beslut får, inom fjorton (14) dagar från beslutets meddelande överklagas hos RIN.

10.2 Otillåten vadslagning och manipulation av idrottslig verksamhet
Förbundet följer RF:s reglemente om otillåten vadslagning och manipulation av idrottslig verksamhet.
Det åligger alla aktiva, ledare, funktionärer och andra som biträder aktiva att känna till och följa vid varje
tidpunkt gällande reglerna samt att medverka till att informera om saken.
Anmälan om förseelse mot RF:s reglemente handläggs och beslutas av Disciplinnämnden.
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Den som begått förseelse enligt RF:s reglemente enligt ovan ska, efter beslut av Disciplinnämnden,
fråntas tävlingsresultat, priser och utmärkelser med mera samt i förekommande fall, åläggas återbetalning
av ekonomiska bidrag som Förbundet lämnat under en 12-månadersperiod före förseelsens begående.
Eventuella beslutade framtida bidrag ska annulleras.
Disciplinnämndens beslut får, inom fjorton (14) dagar från beslutets meddelande överklagas hos RIN.

10.3 Straffavgifter och andra tävlingsbestraffningar
Förutom annan tävlingsbestraffning som föreskrivs i dessa Tävlingsregler, får den som bryter mot vad
som föreskrivs ådömas en straffavgift med som mest 25 000 kr. Beslut fattas av Disciplinnämnden.
Disciplinnämndens beslut får, inom fjorton (14) dagar från beslutets meddelande överklagas hos RIN.
Utövare, tränare, ledare eller funktionär som uppträder olämpligt under eller i samband med tävling, får
av tävlingsledningen avvisas från tävlingsplatsen. Tävlingsledningens beslut får inte överklagas.
Allvarligare förseelser kan också föranleda en anmälan till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar.

10.4 Ekonomiska oegentligheter
Enligt 12 kap. 4 § RF:s stadgar ska bland annat medlemsförening, föreningsföreträdare och utövare som
inom ramen för den idrottsliga verksamheten gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter, som
allvarligt skadat idrottens anseende, förutom annan bestraffning, åläggas en tävlingsbestraffning. Det
ankommer på Disciplinnämnden att i förekommande fall besluta om saken. Disciplinnämndens beslut får,
inom fjorton (14) dagar från beslutets meddelande överklagas hos RIN.
Allvarligare förseelser kan också föranleda en anmälan till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar.

9

