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Riktlinjer	  för	  sammanställning	  av	  Sverigecupen	  i	  kanotslalom	  2016	  
	  

Syfte	  och	  bakgrund	  
	  
Syftet	  med	  detta	  dokument	  är	  att	  beskriva	  hur	  sammanställningen	  av	  resultat	  för	  
Sverigecupen	  (SC)	  i	  kanotslalom	  2016	  ska	  göras.	  
	  
Kanotslalomkommittén	  ansvarar	  för	  sammanställningen.	  En	  aktuell	  sammanställning	  
ska	  publiceras	  på	  slalomkommitténs	  facebooksida	  och	  hemsida	  senast	  två	  veckor	  efter	  
genomförd	  SC-‐tävling.	  Efter	  slutförd	  säsong	  ska	  slutlig	  redovisning	  göras	  och	  publiceras.	  	  
	  

Resultatlista	  
	  
En	  resultatlista	  för	  varje	  disciplin	  (K1,	  C1,	  C2	  och	  lag	  för	  Dam/Herr)	  kommer	  att	  tas	  
fram.	  Baserat	  på	  denna	  kommer	  guld-‐,	  silver-‐	  och	  bronspokaler	  att	  delas	  ut	  efter	  
genomförd	  säsong.	  
	  	  
Totalsegrare:	  En	  totalsegrare	  kommer	  att	  utses	  för	  varje	  disciplin	  där	  alla	  
åldersgrupper	  är	  sammanslagna.	  Likaså	  kommer	  en	  silvermedaljör	  och	  bronsmedaljör	  
utses	  på	  totalnivå	  för	  alla	  åldersgrupper	  sammanslagna.	  
	  	  
Åldersgrupp:	  Dessutom	  sammanställs	  en	  resultatlista	  för	  de	  åldersgrupper	  där	  
miniminivån	  för	  antalet	  tävlande	  uppnås,	  se	  nedan.	  
	  

Cuper	  som	  ingår	  i	  Sverigecup	  2016	  
	  	  
Cup	   Datum	   Plats	  
	  
SC	  1	   7	  maj	   Nyköping	  
SC	  2	   22	  maj	   Falun	  
SC	  3	   24	  juli	   Lissfors	  
SC	  4	   6	  augusti	   Åmsele	  
SC	  5	   7	  augusti	   Umeå	  
SC	  6	   11	  sept.	   Lissfors	  
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Beräkning	  av	  poäng	  
	  	  
Deltagarna	  tillgodogör	  sig	  poäng	  från	  sina	  fyra	  av	  totalt	  sex	  bästa	  tävlingar.	  
	  	  
Poängen	  fördelas	  baserat	  på	  totaltid	  i	  förhållande	  till	  vinnaren	  beräknat	  i	  procent.	  
Vinnaren	  får	  100	  poäng.	  Exempelvis,	  om	  vinnaren	  får	  en	  totaltid	  på	  93	  sekunder,	  så	  får	  
en	  tävlande	  med	  en	  totaltid	  på	  107	  sekunder	  93/107*100=87	  poäng.	  Poäng	  beräknas	  
med	  så	  många	  decimaler	  som	  krävs	  för	  att	  särskilja	  de	  tävlande.	  
	  

Totalsegrare	  och	  åldersgrupper	  
	  
Totalsegrare:	  Guld-‐,	  silver-‐	  och	  bronsmedaljör	  för	  K1,	  C1,	  C2	  och	  lag	  för	  Dam/Herr	  där	  
samtliga	  tävlande	  oavsett	  ålder	  tävlar	  mot	  varandra.	  
	  	  
Åldersgrupp:	  Utöver	  detta	  utses	  även	  guld-‐,	  silver-‐	  och	  bronsmedaljör	  i	  K1,	  C1,	  C2	  och	  
lag	  för	  Dam/Herr	  för	  de	  åldersgrupper	  där	  miniminivån	  för	  minst	  antal	  startande	  
uppnås.	  Med	  miniminivå	  avses	  minst	  tre	  tävlande	  på	  minst	  tre	  av	  sex	  SC-‐tävlingar	  för	  
respektive	  åldersgrupp	  enligt	  tabellen	  nedan.	  
	  
För	  SC-‐sammanställningen	  tillhör	  man	  enbart	  åldersgruppen	  som	  fastställs	  av	  
tävlandens	  ålder.	  
	  
H/D	  14	   Den	  som	  under	  kalenderåret	  fyller	  13	  eller	  14	  år	  
H/D	  16	   Den	  som	  under	  kalenderåret	  fyller	  15	  eller	  16	  år	  
H/D	  Junior	   Den	  som	  under	  kalenderåret	  fyller	  17	  eller	  18	  år	  
H/D	  Senior	   Den	  som	  under	  kalenderåret	  fyller	  19-‐39	  år	  
H/D	  40	   Den	  som	  under	  kalenderåret	  fyller	  40-‐59	  år	  
H/D	  60	   Den	  som	  under	  kalenderåret	  fyller	  60	  år	  eller	  mer	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  


