Kære løbere, trænere, klubber og officials
Vi har fået et par spørgsmål til formuleringen i DSUs Regelbog Sololøb for sæsonen 2020-2021.
På den baggrund vil vi hermed præcisere;

•

•
•

•

For Mesterskabsløbere i rækkerne Novice, Junior og Senior fremgår reglerne af DSUs
regelbog side 10-28. DSU følger ISUs regler herunder Tehcnical Handbook for single
skating og ISU communications og Q & A.
Hertil kommer specielle regler for bonus for Junior damer og herrer i friløb, regelbogen side
15 og 17.
Og fra og med denne sæson følger DSU også ISUs regler for Bonus for Novice rækkerne,
regelbogens side 22.
Alle andre rækker – dvs. Debs, Springs og Cups Mesterskabsløbere og alle K rækker – her
gælder DSUs regler og fremgår af regelbogen, s. 29-44.

For alle rækker gælder det grundlæggende princip, at
DSUs Regelbog beskriver, hvilke elementer der er tilladt, og hvilke
begrænsninger der gælder for indholdet i programmerne for de enkelte rækker.
Regelbogen beskriver som udgangspunkt ikke, hvad der IKKE er tilladt.
Eksempler:
•

Junior damer og herrer - kort program
o Spørgsmål: Spring i parallel-piruette – er fodskifte tilladt?
▪ Svar: Nej
▪ Kommentar: Hvis fodskifte var tilladt ville elementet hedde ”changecamel-spin”. (CCSp) og så ville der stå ”flying-entrance” tilladt.

o

Spørgsmål: Pirouette med tilbage-/sidelænet overkrop eller i parallelposition – er ”flying-entrance” tilladt?
▪ Svar: Nej
▪ Kommentar: Hvis ”flying-entrance” var tilladt ville det stå i regelbogen.
Alternativt ville elementet enten være spring i piruette med
tilbagelænet/sidelænet overkrop eller spring i parallel-piruette.

o

Spørgsmål: Parallel-pirouette med kun ét skift af fod – er ”flying entrance”
tilladt?
▪ Svar: Nej
▪ Kommentar: Hvis ”flying-entrance” var tilladt ville der stå ”flyingentrance” tilladt.

•

Bonus, Junior damer og herrer - friløb
o Spørgsmål: gives der bonus, såfremt der udføres et triplespring og et
quadspring, som opfylder kriterierne for bonus?
▪
▪

•

Svar: Nej, så ville det fremgå af regelbogen.
Kommentar: uanset at quadspring har højere basis værdi.

Bonus for Novice M – kort program og friløb
o Spørgsmål: Hvornår kan det svare sig at forsøge 2A i stedet for 1A?
Svar: hermed et par forenklede eksempler:
o
o
o
o
o

En løber som lander 2A og får GOE på 0: 3.30 point plus 1 point i bonus. I alt 4,30
point.
En løber som lander 2A med Q og får GOE på -1: 2,97 point plus 1 point i bonus. Ialt
3,97 point.
En løber som lander 2A med step-out of landing (GOE = -3) opnår 2,31 point.
En løber som lander 2A med Q og falder (GOE = -5) opnås 1,49 og derfra trækkes 1
point for fald = 0,49 point.
Hvis løberen i stedet lander 1A og får GOE på +2: 1,32 point.

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål eller kommentarer, er I mere end velkomne til
at sende os en mail på teknisudvalg@danskate.dk

Med venlig hilsen
Teknisk Udvalg
Dansk Skøjte Union

