DANSK SKØJTE UNION

Udtagelseskrav for international konkurrencedeltagelse i sæsonen 2016-2017.
Udtagelser til konkurrencerne, med undtagelse af JGP og VM, sker af EU efter DM.
Reserver kan udtages, selvom de internationale krav endnu ikke er opfyldt. Mulighed for opfyldelse af krav og for
deltagelse kan ske indtil tilmeldingsfrist, såfremt der er ledig plads.
EU forbeholder sig ret til på et hvert tidspunkt at tilbagetrække en udtagelse, såfremt forudsætningen for deltagelse
ikke er til stede, og løberen ikke skønnes klar til at tage af sted.
Indsendelse af udgiftsbilag for alle konkurrencer skal ske 14 dage efter aktiviteten dog senest 1 April 2017 af hensyn
til regnskabet. For sent indsendte bilag vil ikke blive dækket.

Nordiske Mesterskaber
Senior: Senior damer og herrer udtages efter bedste gennemsnit samt individuel vurdering af 2 konkurrencer.
Konkurrencer der kan kvalificere er JM/SM, DM (obligatorisk) og internationale konkurrencer fra ISU’s liste.
Teknisk krav; Jævnfør ISU´s regler for SP/FS.
Junior: To (2) løbere kvalificerer sig ved bedste pointgennemsnit af 2 konkurrencer. To (2) løbere udtages af EU
efter individuel vurdering. Konkurrencer, der kan kvalificere, er JM/SM, DM (obligatorisk) og internationale
konkurrencer fra ISU’s liste.
Teknisk krav; Der kræves forsøg på dobbelt Axel, samt et (1) triple spring i kort og langt program i sæsonen 16/17.
Novice: En (1) løber kvalificerer sig ved bedste pointgennemsnit af 2 konkurrencer. Tre (3) løbere udtages af EU
efter individuel vurdering. Konkurrencer der kan kvalificere er JM/SM, DM (obligatorisk) og internationale
konkurrencer fra ISU’s liste.
Teknisk krav; Der kræves forsøg på dobbelt Axel eller et (1) triple spring, i kort og langt program i sæsonen 16/17.
NB! EU kan udtage løber(e) fra alle rækker, som viser potentiale, men som ikke nødvendigvis har klaret de
tekniske krav.
NB! Et forsøg er defineret ved den korrekte forkortelse (abbreviation) i protokollen. Dvs. f.eks. 2A. Denne kan
være </<< , med fald eller fuldt roteret. (EU 2016/2017).
De konkurrencer, som skal medregnes i pointgennemsnit, skal det tekniske krav, som beskrevet foroven,
opfyldes. Såfremt deltagelse i internationale konkurrencer ønskes medregnet, SKAL resultatet sendes til EU
senest 14 dage før DM. (pernillehg@gmail.com)
Isdans:
Krav for de respektive grupper følger såfremt isdans kommer på programmet til Nordisk.

ISU Junior Grand Prix
Udtagelse sker ved individuel vurdering på baggrund af foregående sæsons præstationer og den aktuelle form
ved Kraftcentersamlingen i august – samt formstabilitet op til konkurrencen. Ved Kraftcentersamlingen i august
forventes det, at løberen viser sine programmer for EU. Programmerne gennemløbes som hvis det var en
konkurrence. Der løbes programmer hvor alle planlagte elementer udføres og sæsonens konkurrencedragt
bæres. Den endelige udtagelse til JGP sker herefter på baggrund af EU’s vurdering af løbende opdatering gennem
indsendelse af dagbog og videooptagelser fra sommertræningen.
Programvisning på august samlingen, personlig målsætning og potentiale til at kunne deltage ved JGP.
Den endelige udtagelse vil ske under august samlingen.
Da ISU´s tilmeldingsfrist til JGP allerede ligger i juni, kan det forekomme, at EU vil forhåndsudtage en
løber/reserver til deltagelse i konkurrencerne.
En løber er ikke sikret deltagelse, før efter samlingen i august.
Der kræves sommertræning med varighed af minimum 4 uger liggende i juli/august.
NB!!
Hvis den udvalgte løber ikke ønsker eller kan deltage i JGP, skal dette meldes ud min 4 uger før. (JULIA/PERNILLE
telefon)
Ved sygdom, skader eller lign. Se Eliteprogrammet 2016/2017 app. 10.

ISU Mesterskaber: JVM, EM og VM
ISU's krav (ISU Communications 1946:
Minimum total technical score skal være opnået i en international konkurrence fra ISU's liste. Scoren skal være
opnået i sæson 2015-2016 eller 2016-2017. Scoren for SP og FS må gerne opnås ved to forskellige
konkurrencer.
Points for deltagelse i JVM skal være opnået i Junior konkurrence.
Udtagelse til EM/VM:
Pointkrav jf. ISU.
Udtagelse til EM/VM singels/isdans, sker på baggrund af EU´s vurdering.
Udtagelse til JVM:
Pointkrav jf. ISU
Den enkelte løbers form, stabilitet og fremgang i den igangværende sæson medinddrages i den samlede
vurdering. Opnåelse af de tekniske krav, betyder derved ikke at løberen er garanteret deltagelse til JVM.
Ved flere kvalificerede løbere medtages højeste pointgennemsnit af DM samt en (1) konkurrence fra ISU´s liste.

DSU’s krav til konkurrencedeltagelse ved EM/VM/JVM før udtagelse:
Foruden ISU’s pointkrav, skal man i sæson 2016/17 deltage i min. 3 konkurrencer, DM + 2 internationale
konkurrencer som beskrevet nedenfor.
JVM:

DM + JGP / 2 junior konkurrencer fra ISU’s liste/ 2 senior konkurrencer fra ISU´s liste / 1 junior + 1
senior konkurrence fra ISU´s liste / 1 JGP + 1 juniorkonkurrence fra ISU´s liste

EM/VM:

DM + 2 senior konkurrencer fra ISU’s liste /DM+ 2 GP/ DM + 1 GP + 1 senior konkurrence fra ISU´s
liste/ DM + 1 JGP + 1 senior konkurrence fra ISU’s liste.

Isdans JVM: 1 JGP og 1 international junior konkurrence fra ISU’s Liste
Isdans EM/VM: 2 internationale konkurrencer fra ISU’s liste/2 GP/1 GP + 1 senior konkurrence fra ISU´s liste
Sammenligning mellem senior og junior point: En konverteringsfaktor på 2 point, svarende til base value for
Choreographic Sequence benyttes. Dvs.: senior point – 2 = junior point eller junior point + 2 = seniorpoint.

Tilskud til International konkurrence for Team Danskate løbere i foråret 2014
Følgende Danskate løbere tilbydes et tilskud på 1000 kr. til deltagelse i international konkurrence. Løberne finder
selv konkurrence og tilmelding sker iflg. Eliteprogram 2016-2017. Der kan udtages flere løbere fra rækkerne.
Junior: Bedste pointgennemsnit af 2 konkurrencer. DM (obligatorisk) og international konkurrence fra ISU’s liste.
Løbere, der udtages til JVM, kan ikke modtage.
Novice: Bedste pointgennemsnit af 2 konkurrencer. JM/SM, DM (obligatorisk) eller international konkurrence fra
ISU’s liste.
Debs: Bedste pointgennemsnit af 2 konkurrencer. JM/SM, DM (obligatorisk) eller international konkurrence fra
ISU’s liste.
Cubs og Springs: Cubs og Springs der har vist særlige præstationer og stort potentiale.
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