
Dalacupen	  i	  kanotslalom	  och	  störtlopp	  2014	  
	  
Tävlingar	  i	  slalom	  
1. Söndag	  27	  april:	  Svärdsjö	  	  
2. Söndag	  18	  maj:	  Hosjöholmen	  
3. Söndag	  1	  juni	  Faluån,	  Scandinavian	  Outdoor	  Games	  
4. Lördag	  7	  juni:	  Lissfors	  
5. Söndag	  31	  augusti:	  Lissfors	  
6. Lördag	  4	  oktober:	  Hosjöholmen	  
	  
Tävlingar	  i	  störtlopp	  
1. Söndag	  25	  maj:	  Hosjöholmen	  med	  start	  just	  uppströms	  Krokfors	  
2. Lördag	  16	  augusti	  Lissfors	  sprint,	  Dala-‐Floda	  
3. Lördag	  13	  september:	  Nås:	  Från	  första	  forsen	  till	  bryggen	  vid	  järnvägsbron	  
4. Lördag	  11	  oktober:	  Sundbornsloppet:	  Carl	  Larssongården	  till	  Hosjöholmen	  
	  
Regler	  
Varje	  tävlande	  får	  poäng	  från	  sina	  4	  bästa	  sex	  slalomtävlingar	  i	  varje	  klass	  och	  3	  bästa	  störtloppstävlingar.	  
	  
Den	  som	  vinner	  får	  50	  poäng.	  Tvåan	  får	  40	  poäng.	  Trean	  för	  30	  poäng.	  Fyran	  och	  nedåt	  får	  20	  poäng.	  
	  
Poäng	  från	  resultat	  i	  K1,	  C1,	  C2	  och	  störtlopp	  adderas.	  Varje	  slalomtävling	  kan	  därför	  som	  mest	  ge	  150	  
poäng	  (seger	  i	  K1,	  C1	  och	  C2)	  och	  varje	  störtloppstävling	  ger	  som	  mest	  50	  poäng.	  
	  
Högsta	  möjliga	  totalresultatet	  är	  seger	  i	  K1,	  C1,	  C2	  i	  fyra	  slalomtävlingar	  +	  seger	  i	  tre	  störtloppstävlingar	  =	  
600	  +	  150	  =	  750	  poäng.	  
	  
Totalvinnare	  koras	  i	  alla	  åldersklasser	  där	  någon	  startat	  i	  K1,	  C1	  och	  störtlopp.	  Vid	  lika	  poäng	  skiljs	  
paddlarna	  åt	  genom	  att	  räkna	  ytterligare	  tävlingsresultat	  enligt	  följande	  ordning:	  C2,	  C1,	  K1,	  störtlopp.	  
	  
C2	  ger	  50	  poäng	  till	  samtliga	  som	  fått	  ett	  godkänt	  tävlingsresultat	  (inte	  simmat)	  i	  alla	  klasser	  utom	  senior,	  
som	  får	  poäng	  enligt	  ovan.	  Båda	  paddlarna	  i	  C2:an	  får	  samma	  poäng.	  
	  
Pokaljakten!	  
Alla	  tävlingsstarter	  räknas.	  Alla	  som	  fått	  ihop	  100	  poäng	  får	  en	  bronspokal	  som	  delas	  ut	  vid	  en	  ceremoni	  
innan	  start	  på	  nästföljande	  tävling.	  De	  som	  fått	  ihop	  300	  poäng	  får	  en	  silverpokal.	  De	  som	  får	  ihop	  500	  
poäng	  får	  en	  Guldpokal.	  De	  som	  får	  över	  800	  poäng	  vinner	  en	  paddeljacka	  med	  kapell	  från	  Hiko.	  
	  
Klasser	  
Dam	  och	  herr	  i	  åldersklasserna	  12,	  14,	  16,	  junior,	  senior	  och	  motionär.	  
Grenar:	  C1,	  C2,	  K1	  i	  slalom	  samt	  K1	  störtlopp.	  
	  
Tävlingsregler	  i	  övrigt	  
Anpassade	  tävlingsbanor	  för	  att	  passa	  många.	  Det	  vara	  en	  särskild	  bana	  för	  de	  yngsta.	  Vid	  vissa	  tävlingar	  
kan	  en	  finalbana	  finnas	  för	  de	  mer	  avancerade,	  öppna	  för	  alla	  som	  vill.	  Alltid	  fri	  träning	  för	  alla	  tävlande	  
utom	  vid	  finaler.	  	  För	  varje	  tävling	  –	  se	  tävlingsinfo	  på	  Falu	  Kanotklubbs	  hemsida.	  	  
	  
Ranking	  
Startordning	  i	  Dalacupen	  i	  varje	  klass	  styrs	  av	  ranking	  enligt	  ett	  särskilt	  rankingsystem.	  
	  
Startavgifter	  och	  anmälan	  
Anmälan	  en	  vecka	  före	  varje	  tävling	  till	  info@falukanotklubb.se	  
Inga	  startavgifter	  för	  tävlande	  för	  Dalarnas	  kanotklubbar.	  


