
Dalacupen	  2016	  
Kanotslalom	  och	  störtlopp	  

	  
	  
	  
Tävlingar	  i	  slalom	  
1. Söndag	  22	  maj	  i	  Hosjöholmen	  
2. Söndag	  18	  juni	  i	  Lissfors	  
3. Söndag	  24	  juli	  i	  Lissfors	  
4. Lördag	  13	  augusti	  i	  Gävle	  
5. Lördag	  20	  augusti	  i	  Borlänge	  (prel.	  Datum)	  	  
6. Söndag	  11	  september	  i	  Lissfors	  	  
	  
	  
Tävlingar	  i	  störtlopp	  (störtlopp	  och	  öppen	  klass)	  
1. Störtlopp	  sprint	  lördag	  21	  maj	  i	  Hosjöholmen	  	  
2. Störtlopp	  sprint	  söndag	  5	  juni	  i	  Hosjöholmen	  	  
3. Störtlopp	  sprint	  fredag	  22	  juli	  i	  Lissfors	  	  
4. Störtlopp	  sprint	  lördag	  10	  september	  i	  Lissfors	  	  
5. Sundbornsloppet	  6,5	  km	  lördag	  8	  oktober	  (från	  Carl	  Larsson	  gården	  i	  Sundborn	  till	  Hosjöholmen)	  
	  
	  
Regler	  
Varje	  tävlande	  får	  räkna	  poäng	  från	  alla	  starter	  i	  slalom	  och	  störtlopp.	  
	  
Den	  som	  vinner	  får	  50	  poäng.	  Tvåan	  får	  40	  poäng.	  Trean	  för	  30	  poäng.	  Fyran	  och	  nedåt	  får	  20	  poäng.	  Båda	  
paddlarna	  i	  C2:an	  får	  samma	  poäng.	  
	  
Damer	  och	  herrar	  räknas	  för	  sig,	  men	  ingen	  indelning	  i	  åldersklasser.	  
	  
Poäng	  fås	  från	  resultat	  i	  K1,	  C1,	  C2.	  Varje	  slalomtävling	  kan	  därför	  som	  mest	  ge	  150	  poäng	  (seger	  i	  K1,	  C1	  
och	  C2)	  och	  varje	  störtloppstävling	  ger	  som	  mest	  50	  poäng.	  
	  
	  
	  
Pokaljakten!	  
Alla	  tävlingsstarter	  räknas.	  Alla	  som	  fått	  ihop	  100,	  300,	  500,	  800	  poäng	  får	  en	  pokal,	  som	  delas	  ut	  vid	  en	  
ceremoni	  vid	  årets	  sista	  tävling.	  
	  
	  
Tävlingsregler	  i	  övrigt	  
Anpassade	  tävlingsbanor	  för	  att	  passa	  många.	  Alltid	  fri	  träning	  för	  alla	  tävlande.	  	  För	  varje	  tävling	  –	  se	  
tävlingsinfo	  på	  Falu	  Kanotklubbs	  hemsida.	  	  
	  
	  
Anmälan	  
Inbjudningar	  samlas	  på	  Falu	  kanotklubbs	  hemsida	  under	  inbjudningar.	  
	  
	  


