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Gemensam information fö r alla grenar
Program översiktligt
Torsdag 6/6
16.00
Fredag 7/6
10.30
13.00
Lördag 8/6
11.00
Söndag 9/6
10.00

Störtlopp
Kajakcross kval
Kajakcross finaler
Kanotslalom start åk 1
Freestyle

Anmälan (samtliga grenar):
Senast tisdag 4 juni till, hakan.syrja@gmail.com
Ange: tävling, kategori (K1, C1, m fl), namn, åldersklass och klubb i anmälan.
Ange för störtlopp (eller annan gren) om kanot delas med annan tävlande och namn på denne.
Efteranmälan accepteras mot dubbel startavgift fram till kl 16.00 dag före aktuell tävling.
Tävlande ska inneha giltig tävlingslicens.
(vi är tacksamma för alla som anmäler sig i god tid, underlättar planering=bättre arrangemang!)
Avgifter:
Startavgift per tävling är 80 kr för ungdomar till och med H/D 16 & 120 kr för H/D 18 och äldre
Vid deltagande i alla fyra grenar är startavgiften 240 resp. 360 kr.
Startavgifter betalas till Floda Forsfarare
Bankgiro 344-4718
Swish 1230019190
Avgifter ska vara betalda före start.
Information:
För aktuell tävlingsinformation, PM, startlistor, resultat, m m se http://www.flodaforsfarare.se/SM2019/
För information om boende, aktiviteter, m m se
http://www.flodaforsfarare.se/
https://www.visitdalarna.se/

Lissfors är navet för arrangemanget, där kommer sekretariat m m att finnas.
Eventuella frågor besvaras av:
Fredrik Junkka, övergripande ansvar, kajakcross/freestyle 072-211 50 31/fredrik.junkka@gmail.com
Håkan Syrjä, störtlopp/slalom 070-319 79 94
Varmt välkomna
Floda Forsfarare
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Torsdag 6 juni Stö rtlopp
Datum:
Tävlingsformat:
Plats:

Torsdag 6 juni 2019
Ett åk. Ev lagtävling genomförs i ett åk.
Skålforsen, Dala-Floda (kan komma att ändras i händelse av extrema vattenstånd)
Start nedanför P-plats vid E16 norr om Dala-Floda, mål ca 300m nedanför bro
Stationsvägen ö stranden, längs Hagvägen.
Det finns 2 större öar i älven längs tävlingsbanan, det kommer av säkerhetsskäl att vara
obligatoriskt att följa banskissens föreskrivna väg förbi dessa. Banskiss kommer att
anslås/läggas ut på hemsida dagarna innan tävling.

Preliminärt tidschema:
Onsdag
17.00
Start och mål markerade på stranden, fri träning i
banan.
Torsdag
15.30
Banan stängs för träning
16.00
Start (startgrupp 1)
17.00
Start (startgrupp 2)
17.30
Start ev lagtävling
18.30
Prisutdelning Lissfors

Kategorier: K1, C1, C2 samt lag.
Klasser:
H/D14 (”14-mästare”)
H/D16 (USM)
H/D 18 (JSM)
H/D 22 (Senior-SM)
H/D 35 och äldre masterklasser (p g a få utövare ingen H/D 27-klass)
Vid få anmälda kommer sammanslagning av klasser att ske enligt gällande regler.
Svårighetsgrad: normalt 2-3 (varierar med vattenståndet)
Övrigt:

Varmt välkomna
Floda Forsfarare

Nummerlappar hämtas i sekretariatet kl 13.00-15.00 eller vid starten efter kl.15.15.
Räddningspersonal kommer att finnas i anslutning till banans forssektioner.
Störtloppskajaker i plast (Pyranha Speeders) finns att låna/hyra i begränsad mängd.
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Fredag 7 juni Kajakcross
Datum:
Tävlingsformat:
Plats:

Fredag 7 juni 2019
Kvalificeringsåk och heat med 4 personer i varje heat
Fänforsen eller Lissfors beroende på vattenstånd
Slutgiltigt val av fors meddelas senast 1 juni på hemsidan:
http://www.flodaforsfarare.se/SM2019/

Preliminärt tidschema:
09:00
09:15
10.15
10:30
13:00
16.00

Samling för genomgång vid vald fors
Fri träning i banan
Banan stängs för träning
Första start för kvalificeringsåk
Start för heat/kvartsfinaler
Prisutdelning Lissfors

Kategorier: K1 och K2.
K1 kör 4 personer i respektive heat och K2 kör 2 kajaker i respektive heat.
Klasser:
H/D14 (”14-mästare”)
H/D16 (USM)
H/D 18 (JSM)
H/D 22 (Senior-SM)
H/D35, 40, 50…veteranklasser (p g a få utövare ingen H/D 27-klass)
Vid få anmälda kommer sammanslagning av klasser att ske enligt gällande regler.

Svårighetsgrad: normalt 3 (varierar med vattenståndet)
Övrigt:

Varmt välkomna
Floda Forsfarare

Nummerlappar hämtas i sekretariatet kl 0800-0900
Räddningspersonal kommer att finnas i anslutning till banans forssektioner.
Har ni/klubben en K2-kajak i plast (Eskimo Topo duo, Jackson Dynamic Duo, Prijon 2B)
så ta gärna med den. Då det finns begränsad mängd K2-kajaker att låna/hyra.
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Lö rdag 8 juni Kanotslalom
Datum:
Tävlingsformat:
Plats:

Lördag 8 juni 2019
Två åk på samma bana, bästa åk räknas. Lagtävling genomförs i ett åk.
Lissfors, Dala-Floda

Preliminärt tidschema:
Fredag
16.00-18.00
Forsen stängd för träning p g a banbygge
ca 18.00
Banskiss anslås, tävlingsbana klar, fri träning
Lördag
09.30
09.30-10.00
10.10
10.30
11.00
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30

Banan stängs för träning
Finjustering av portar inför tävling
funktionärsåk 1
funktionärsåk 2
start åk 1
start åk 2
Lagåk (1 åk)
H/D12 & öppen klass start åk 1
H/D12 & öppen klass start åk 2
Prisutdelning

Kategorier: K1, C1, C2, C2 mix samt lag
Klasser:
H/D14 (”14-mästare”)
H/D16 (USM)
H/D 18 (JSM)
H/D 22 (Senior-SM)
H/D 35 och äldre, masterklasser (p g a få utövare ingen H/D 27-klass)
H/D 12 & öppen nybörjarklass kommer att köra en egen tävling i en lättare bana (ej SM/RM). Samma pris till
alla, ingen tidsordning på prisutdelningen.
Vid få anmälda kommer sammanslagning av klasser att ske enligt gällande regler.
Svårighetsgrad: normalt 2-3 (varierar med vattenståndet)

Övrigt:

Varmt välkomna
Floda Forsfarare

Nummerlappar hämtas i sekretariatet från kl 09.00 lördag.
Räddningspersonal kommer att finnas i anslutning till banan.
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Sö ndag 9 juni Freestyle
Datum:
Tävlingsformat:
Plats:

Söndag 9 juni 2019
Kval och finaler
Bästa vågen eller valsen för tillfället. Troligen Fänforsen eller Lissfors beroende på
vattenstånd. Slutgiltig tävlingsplats meddelas senast lördagen den 8 juni på:
http://www.flodaforsfarare.se/SM2019/
Samling kl 09:00 vid angiven fors /plats för nummerlappsutdelning och heatindelning.

Preliminärt tidschema:
09:00
09:15
10.00

Samling för genomgång på vals fors
Fri träning vågen/valsen
Första heatet startar
Prisutdelning i anslutning till att tävlingarna är avslutade

Kategorier: K1 och C1
Klasser:
H/D14 (”14-mästare”)
H/D16 (USM)
H/D 18 (JSM)
H/D 22 (Senior-SM)
H/D 35, 40, 50…veteranklasser (p g a få utövare ingen H/D 27-klass)
Vid få anmälda kommer sammanslagning av klasser att ske enligt gällande regler.
Svårighetsgrad: normalt 3 (varierar med vattenståndet)
Övrigt:

Nummerlappar kan hämtas i sekretariatet kl 08.00-08.30 eller kl 09:00 vid forsens samlingsplats

Varmt välkomna
Floda Forsfarare
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Total Forsmä stare
Datum:
Tävlingsformat:
Regler:

Torsdag 6 juni - Söndag 9 juni 2019
Sammanräkning av störtlopp, kajakcross, kanotslalom och freestyle
Placeringen i respektive deltävling ger poäng till sammanräkningen av resultatet.
Icke deltagande i en gren ger 50 poäng.
Målsättningen är att få lågt antal poäng som möjligt. Vid lika poäng delas placeringen.

.
Kategorier: K1
Klasser:
H/D14
H/D16
H/D 18
H/D 22
H/D35, 40, 50…(veteranklasser)
Vid få anmälda kommer sammanslagning av klasser att ske enligt gällande regler.
Svårighetsgrad: normalt 2-3 (varierar med vattenståndet)
Prisutdelning: Prisutdelningen sker i samband med prisutdelning för Freestyle.

Övrigt:

Total forsmästare är riksmästerskap. Då vi inte fått officiell SM-status på denna gren till år 2019.

Varmt välkomna
Floda Forsfarare

