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Dispens för att tävla för mer än en förening
I samband med anmälan inför nästa helgs SMtävlingar har det inkommit förfrågningar om
klubbrepresentation vid WRE-tävlingarna i Vemdalen.
Förbundsstyrelsen ger nu en dispens för dem som
tävlat där.
De nya reglerna för skidorientering är tydliga. Den
tävlande får endast representera en förening per säsong på
tävlingar i Sverige. Med säsong avses 1 november - 30
oktober.
I samband med årets SM-tävlingar som avgörs i Falun den
26-27 januari har det dock inkommit förfrågningar från
klubbarna eftersom det varit oklart vilket regelverk som
gäller vid WRE-tävlingar (World Ranking Event) - det
nationella eller det internationella.
Aktuellt även inom orienteringslöpningen
Frågan har också varit föremål för diskussion inom
orienteringslöpningen och förbundsstyrelsen tog så sent
som i september 2012 ett prejudicerande beslut om att
WRE-tävlingarna endast gäller tävlandet om WREpoängen, medan det är de nationella reglerna som gäller
tävlingen i övrigt, bland annat då representationsreglerna.
Förbundsstyrelsen gav också regelgruppen i uppdrag att
se över prioriteringsordning samt gränssnitt mellan
nationella och internationella regler så att det blir tydligare
vad som gäller.
Det är med bakgrund av ovanstående som
förbundsstyrelsen nu väljer att ge de tävlande på WREtävlingarna i Vemdalen i december en dispens för att få
tävla för fler än en förening per säsong.
Dispensen blir troligen aktuell redan i SM nästa helg för
några av de åkare som deltog i Vemdalen, men fortfarande
gäller att dessa ska representera en SOFT-ansluten
förening i SM-tävling.
Dispensen i sin helhet
Hämta hem dispensen i sin helhet:
- Dispens för att tävla för mer än en förening i
skidorientering
Anmälan fortfarande öppen
Om någon önskar delta vid SM går det fortfarande att
anmäla sig via Eventor som vanligt. Ordinarie anmälan går
dock ut söndag kväll (20 januari), men efteranmälan går
bra fram till torsdag den 24 januari kl 20.00.
- Länk till SM-veckan (skidorientering)
Frågor i ämnet
Frågor besvaras av regelansvarig på förbundet, Niklas
Wrane, via niklas.wrane@orientering.se eller på mobilen
under kontorstid, 0706-70 81 05.
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