Cupen består av fyra deltävlingar i kanotslalom.
Roliga och glädjefyllda arrangemang som passar många oavsett ambition!
Datum 2019
Deltävling 1
Deltävling 2
Deltävling 3
Deltävling 4

Söndag 19 maj
Söndag 8 september
Söndag 22 september
Söndag 6 oktober

Hosjöholmen
Falu Vildvattenpark
Hosjöholmen
Falu Vildvattenpark

Regler för cupen
I Hosjöholmen består tävlingen av två åk. Bästa åket räknas i resultatet.
I Falu Vildvattenpark blir det först kval där bästa åket av två räknas, och därefter final. Till final går högst 10 st,
en mindre än kval men minst 4. I klasser med färre än 4 startande i kval är det ingen final.
De tre bästa tävlingsresultaten för varje tävlande ger totalpoäng.
Poäng = 101 minus placering och baseras på finalresultat för finalister och på kval för övriga.
Klasserna är K1 och C1, dam och herr. Tidsschemat gör det lätt att tävla i både C1 och K1.
Banläggning & friträning
Banläggningen görs för att passa många och det är fri träning innan tävlingarna. Se varje inbjudan för tider.
Finalbanorna i Falu Vildvattenpark blir något svårare och utan fri träning.
Prispengar för cupen
Sammanlagt finns 40 000 kr i prispengar! De fyra bäst rankade i varje klass får prispengar enligt nedan.
K1 Dam – K1 Herr – C1 Dam – C1 Herr
1:a 4000 kr
2:a 3000 kr
3:a 2000 kr
4:a 1000 kr
Rankingsystem
Vi inför ett rankingsystem över alla paddlare och använder det för startordning och för att följa paddlares
utveckling. Som utgångspunkt för rankingen används 2018 års tävling i Falu Vildvattenpark. Därefter
uppdateras rankingen efter varje tävling i cupen enligt följande.
Rank 2: Bästa av två. Presenteras efter första tävlingen
Rank 3: Bästa två av tre senaste tävlingar. Presenteras efter andra tävlingen
Rank 4: Bästa tre av fyra senaste tävlingar. Presenteras efter tredje tävlingen
Rank 5: Bästa tre av fyra senaste tävlingar = slutranking för 2019 och startrank för 2020
Efter fyra tävlingar och framåt baseras rankingen på de tre bästa av de fyra senaste tävlingarna. Ranking avgör
startordningen.
Anmälan
För tävlingarna i Falu Vildvattenpark görs anmälan och betalning via nätet.
Tävlingarna i Hosjöholmen anmäls via Falu Kanotklubb.
Inbjudningar
Inbjudningarna finns på www.kanotslalom.se under rubriken Inbjudan/Resultat.

