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Regeluppdateringar inför säsongen 2020/2021 
Vi uppmärksammar här de uppdateringar av regler som meddelats av ISU inför säsongen 
2020/2021 och som tillämpas vid såväl internationella som nationella tävlingar. Länk till de 
aktuella ISU Communications finns på www.svenskkonstakning.se, direktlänkar till 
regelsidorna finns nedan. 
 

Singelåkning och Paråkning 
Uppdatering av basvärden, tekniska krav och bedömningsriktlinjer har gjorts i följande ISU 
Communications: 

No 2323: “Scale of Value” 
No 2324: “Levels of Difficulty and Guidelines for Marking GOE” 
 
https://www.svenskkonstakning.se/tavling/singelparisdans/tavlingsregler/ 
 
 
Hopp:  

Ej fullständig rotation markeras med <<, < eller q.  
q anger att exakt ¼ av rotationen saknas. Hoppet behåller basvärdet för full rotation, men 
domarna måste reducera GOE. 
< anger att det saknas rotation med mer än ¼ varv men mindre än ett ½ varv 
 
Piruetter: 

 Ny möjlighet att höja level: Svår ingång eller svår utgång. 

Svår utgång definieras som rörelse eller hopp som gör utgången signifikant svårare. 
Utgången måste ha en tydlig påverkan på balans, kontroll och utförande av 
piruetten. 

 Det är nu möjligt att använda byte av skär och tydlig ökning av rotationshastighet i 
svår variation av ståpiruett för att höja level. 

 ”Windmill” godtas inte som en svår ingång eller utgång. Den kan dock användas 
som en svår variation av non-basic position, eller som ett svårt byte av position på 
samma fot. 

 För Ungdom/Novice gäller i himmels- och sidledspiruett att Biellmann-position kan 
intas efter 6 varv i himmels- eller sidledsposition. 

 
Kortprogram element 

Singelåkning - Junior A/Senior Nationell 

b) dubbel eller trippel Lutz 
d) hopp-i-liggpiruett 
e) Damer: Himmels-eller sidledspiruett eller sittpiruett utan fotbyte 
e) Herrar: Sittpiruett med ett fotbyte 



 

 

 
Paråkning – Senior 

a) valfritt lyft hand-till-höft (grupp 3) 
f) dödsspiral framåt innerskär 
 
Paråkning – Junior 

a) valfritt lyft hand-till-höft (grupp 3) 
c) dubbel eller trippel ögel kasthopp 
d) dubbel Lutz eller dubbel Axel solohopp 
e) solopiruettkombination med endast ett byte av fot 
f) dödsspiral framåt innerskär 
 
 
För samtliga övriga tävlingsklasser sker ingen förändring av programinnehåll. 
 
 
Isdans 
Enligt beslut av ISU är programinnehållet oförändrat för säsongen 2020/2021 och det är 
alltså samma element som säsongen 2019/2020 för samtliga tävlingsklasser. 

Uppdateringar för Novice/Ungdom samt av tekniska krav och bedömningsriktlinjer har 
gjorts i följande ISU Communications: 

No 2313: “Requirements for Novice” 
No 2314: “Requirements for Technical Rules” 
No 2322: “Requirements for Technical Rules with Ongoing Validity” 
 
No 2256: “Scale of Value 2019/2020” är fortsatt giltig säsongen 2020/2021 
 
https://www.svenskkonstakning.se/tavling/singelparisdans/tavlingsregler/ 
 
 
Synkro 
Enligt beslut av ISU är programinnehållet oförändrat för säsongen 2020/2021 och det 
innebär att det för samtliga tävlingsklasser är samma element som säsongen 2019/2020, 
vilket återfinns i ISU Communication No 2236 ”Well Balanced Program”. 

Uppdatering av tekniska krav, bedömningsriktlinjer och basvärden har gjorts i följande ISU 
Communications: 

No 2317: “Difficulty Groups of Elements, Features and Additional Features” 
No 2318: “GOE Guidelines Reductions Deductions” 
No 2322: “Scale of Value” 
 
https://www.svenskkonstakning.se/tavling/Synkro/tavlingsregler/ 
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