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GG..    GGoolldd  MMeeddaall  TTeesstt  CCeenntteerrss    

    

11..    EEaacchh  RRSSAA  SSeeccttiioonn  ((sseeee  mmaapp  oonn  ppaaggee  2244  ooff  tthhee  AAcchhiieevveemmeenntt  TTeesstt  SSeeccttiioonn))  mmaayy  hhoolldd  ttwwoo  

aarrttiissttiicc  aanndd  ttwwoo  ssppeeeedd  GGoolldd  MMeeddaall  tteesstt  cceenntteerrss  ppeerr  ffiissccaall  yyeeaarr  ((JJuunnee  11  tthhrroouugghh  MMaayy  3311..))  

SSeeccttiioonnss  mmaayy  ccoommbbiinnee  ttoo  hhoolldd  jjooiinntt  GGoolldd  MMeeddaall  tteesstt  cceenntteerrss..    TThhee  RRSSAA  SSeeccttiioonnaall  CChhaapptteerr((ss))  

wwiillll  rreeccoommmmeenndd  ttoo  tthhee  nnaattiioonnaall  RRSSAA  ooffffiiccee  tthhee  ssiitteess,,  ddaatteess  aanndd  ttiimmeess  ffoorr  eeaacchh  GGoolldd  MMeeddaall  tteesstt  

cceenntteerr  wwiitthhiinn  tthheeiirr  sseeccttiioonn..  

                  

22..    GGoolldd  MMeeddaall  tteessttss  mmaayy  oonnllyy  bbee  sskkaatteedd  iinn  ssiitteess  tthhaatt  hhaavvee  aa  mmiinniimmuumm  fflloooorr  ssiizzee  ooff  7700’’  xx  117700’’  

ooff  cclleeaarr  sskkaattiinngg  ssuurrffaaccee  wwiitthh  nnoo  ppoollee  oobbssttrruuccttiioonnss..  

  

33..    GGoolldd  MMeeddaall  tteessttss  mmuusstt  bbee  sscchheedduulleedd  bbeettwweeeenn  77  aa..mm..  aanndd  1100  pp..mm..  aanndd  mmuusstt  bbee  ccoonndduucctteedd  ssoo  

tthhaatt  aallll  tteessttss  aarree  rruunn  wwiitthhoouutt  iinntteerrrruuppttiioonn  bbyy  lloowweerr  lleevveell  tteessttss  oorr  ccoommppeettiittiivvee  sskkaattiinngg  eevveennttss..  

HHoowweevveerr,,  ssppeeeedd  sskkaattiinngg  GGoolldd  MMeeddaall  tteessttss  mmaayy  bbee  sscchheedduulleedd  sseeppaarraatteellyy  ffrroomm  tthhee  aarrttiissttiicc  tteessttss  

ffoorr  tthhee  ccoonnvveenniieennccee  ooff  tthhee  sskkaatteerrss..    SSkkaatteerrss  mmuusstt  bbee  rreeaaddyy  ttoo  sskkaattee  aatt  lleeaasstt  oonnee  hhoouurr  pprriioorr  ttoo  

tthheeiirr  sscchheedduulleedd  ttiimmee..  

                      

44..    DDuuttiieess  ooff  tthhee  GGoolldd  MMeeddaall  tteesstt  ddiirreeccttoorr::  

    

aa..  TThhee  tteesstt  ddiirreeccttoorr  mmuusstt  nnoottiiffyy  aallll  RRSSAA  mmeemmbbeerr  rriinnkkss  iinn  tthhee  SSeeccttiioonn((ss))  ooff  tthhee  ddeettaaiill  ooff  

tthhee  GGoolldd  MMeeddaall  tteesstt  cceenntteerr  aatt  lleeaasstt  6600  ddaayyss  iinn  aaddvvaannccee..    CCoorrrreessppoonnddeennccee  mmuusstt  bbee  

aaddddrreesssseedd  ttoo  bbootthh  tthhee  ooppeerraattoorr  aanndd  ccooaacchh..  

            

bb..  TThhee  aapppprrooxxiimmaattee  ttiimmee  sscchheedduullee  ffoorr  tthhee  sskkaattiinngg  ooff  eeaacchh  tteesstt  aanndd  mmuusstt  bbee  mmaaiilleedd  ttoo  

bbootthh  tthhee  sskkaatteerr  aanndd  ccooaacchh  1100  ddaayyss  bbeeffoorree  tthhee  tteesstt..    IIff  tthheerree  aarree  mmaannyy  tteessttss,,  tthheeyy  mmaayy  

bbee  sscchheedduulleedd  bbyy  ggrroouuppss..  

            

cc..    TThhee  tteesstt  ddiirreeccttoorr  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  sseelleeccttiioonn  aanndd  nneecceessssaarryy  aarrrraannggeemmeennttss  

ffoorr  tthhee  RRSSAA  tteesstt  jjuuddggeess..    TThhee  tteesstt  ddiirreeccttoorr  wwiillll  ccoooorrddiinnaattee  jjuuddggeess’’  ttrraannssppoorrttaattiioonn  

aanndd  ootthheerr  eexxppeennsseess  wwiitthh  tthhee  rriinnkk  ooppeerraattoorr  pprriioorr  ttoo  iinnvviittiinngg  tthhee  tteesstt  jjuuddggeess..    NNoo  llaatteerr  

tthhaann  3300  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  tthhee  tteesstt,,  tthhee  tteesstt  ddiirreeccttoorr  mmuusstt  pprroovviiddee  tthhee  RRSSAA  NNaattiioonnaall  

OOffffiiccee  wwiitthh  tthhee  nnaammeess  aanndd  ppaanneell  nnuummbbeerr  ooff  eeaacchh  ooff  GGoolldd  MMeeddaall  tteesstt  cceenntteerr  jjuuddggeess..  

TThhee  NNaattiioonnaall  OOffffiiccee  wwiillll  vveerriiffyy  tthhee  ccoommmmiissssiioonnss  aanndd  ccuurrrreenntt  ssttaattuuss  ooff  eeaacchh  ooff  tthheessee  

jjuuddggeess..  

                          

55..    SSkkaatteerrss  mmuusstt  ttaakkee  aa  GGoolldd  MMeeddaall  tteesstt  wwiitthhiinn  tthheeiirr  oowwnn  sseeccttiioonn;;  oorr,,  iiff  tthheeiirr  sseeccttiioonn  iiss  

iinncclluuddeedd  iinn  aa  jjooiinntt  GGoolldd  MMeeddaall  tteesstt  cceenntteerr..    SSkkaatteerrss  mmaayy  rreeqquueesstt  aa  wwaaiivveerr  ffrroomm  tthhee  RRSSAA  

NNaattiioonnaall  OOffffiiccee  ttoo  sskkaattee  aa  GGoolldd  MMeeddaall  tteesstt  oouuttssiiddee  tthheeiirr  sseeccttiioonn..    TThhee  rreeqquueesstt  ffoorr  aa  wwaaiivveerr  

mmuusstt  iinncclluuddee  ssppeecciiffiicc  rreeaassoonnss  wwhhyy  tthhee  sskkaatteerr  sshhoouulldd  bbee  aalllloowweedd  ttoo  sskkaattee  tthhee  GGoolldd  MMeeddaall  tteesstt  

oouuttssiiddee  hhiiss  oorr  hheerr  sseeccttiioonn..  

  

66..    TThhee  GGoolldd  MMeeddaall  tteesstt  ffeeee  iiss  $$2222  ppeerr  tteesstt..    IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  RRSSAA  tteesstt  ffeeee,,  tthhee  hhoosstt  rriinnkk  mmaayy  

cchhaarrggee  aann  aasssseessssmmeenntt  ffeeee  uupp  ttoo  $$2222  ppeerr  tteesstt  aabboovvee  tthhee  RRSSAA  tteesstt  ffeeee  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddeeffrraayy  

eexxppeennsseess..    TThheessee  tteesstt  aanndd  aasssseessssmmeenntt  ffeeeess  mmuusstt  iinncclluuddee  aammppllee  pprraaccttiiccee  aanndd  wwaarrmm--uupp  ttiimmee  ffoorr  

tthhee  GGoolldd  MMeeddaall  tteesstt  sskkaatteerrss  oonn  tthhee  ddaayy  ooff  tthhee  tteessttss..    SSppeeccttaattoorr  ffeeeess  ffoorr  aa  GGoolldd  MMeeddaall  tteesstt,,  iiff  

aannyy,,  mmuusstt  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  RRSSAA  SSeeccttiioonnaall  CChhaapptteerr..  

              

77..      FFoorr  aarrttiissttiicc  GGoolldd  MMeeddaall  tteessttss,,  ffiivvee  RRSSAA  tteesstt  jjuuddggeess  wwiitthh  NNoo..  44  ccoommmmiissssiioonnss  iinn  tthhee  

aapppprroopprriiaattee  ccaatteeggoorryy  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  jjuuddggee  eeaacchh  tteesstt..    AAtt  lleeaasstt  ttwwoo  ooff  tthhee  jjuuddggeess  mmuusstt  bbee  ffrroomm  

ppaanneellss  oouuttssiiddee  tthhee  sseeccttiioonn  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ggoolldd  mmeeddaall  tteesstt  cceenntteerr  iiss  bbeeiinngg  ccoonndduucctteedd..  

                        

88..    FFoorr  ssppeeeedd  GGoolldd  MMeeddaall  tteessttss,,  tthhee  rreeffeerreeee--iinn--cchhaarrggee  mmuusstt  mmeeaassuurree  tthhee  ttrraacckk  ffrroomm  ppyylloonn  ttoo  

ppyylloonn  ttoo          ddeetteerrmmiinnee  tthhaatt  tthhee  ttrraacckk  mmeeaassuurreemmeennttss  ccoonnffoorrmm  ttoo  ooffffiicciiaall  llaayyoouuttss..    AAnnyy  

ddeevviiaattiioonnss  mmuusstt  bbee  ccoorrrreecctteedd  bbeeffoorree  tthhee  tteessttss  ccaann  bbee  sskkaatteedd  


