Lödde Kanotklubb, Malmö Kanotklubb och Örkelljunga Rodd och Kanotklubb
bjuder gemensamt in till

KANOT-SM 2021
Sprint

Hjälmsjö Arena, Hjälmsjön, Örkelljunga, Skåne
5-10 juli 2021 måndag – lördag

Tävling under covid-19 pandemin
Med anledning av regeringens och FHMs eventuella kommande lättnader i restriktionerna
där även kanotidrotten berörs inbjuder vi till Svenska Mästerskapen i Sprint-Kanot 2021. En
förutsättning är att vi erhåller önskat polistillstånd. Om inte, återbetalas förstås inbetalade
avgifter. Om fler anmäler sig till tävlingen än vad restriktionerna medger behöver vi göra
inskränkningar i tävlingen.

Planerat program
Samtliga distanser i Para-, K- och C-klasser i sprint som har SM- eller RM-status.
Måndag 5/7
Junior/Senior
K1-200m
K2-1000m
K2-Mix 500m

Tisdag 6/7
Junior/Senior
K2-200m
K2-Mix 500m
K1-500m

Onsdag 7/7
Junior/Senior
K1-500m
H/D18 K1-5000m
K4-Mix 500m

Torsdag 8/7
Junior/Senior
K2-200m
H/D22 K1-5000m
K4-500m
K1-1000m
K2-500m

Fredag 9/7
Junior/Senior
K1-1000m
K4-200m
K4-Mix 500m
K4-1000m
K2-5000m

Lördag 10/7
Junior/Senior
K2-500m
K2-1000m
K4-5000m

Ungdom
K1-200m
K2-Mix 500m

Ungdom
K2-200m
K2-Mix 500m
K1-500m

Ungdom
K1-500m
K2-500m
K2-200m
K4-2500m

Ungdom
K4-500m
K4-Mix 500m
K1-2500m
K4-200m

Ungdom
Ungdom
K1-500m
K2-2500m
K4-Mix 500m
K4-2500m
H16 K2-500m

Anmälningar
Tävlingsanmälan görs via hemsidan för ERT-Tournament http://teamsite.prorok.se. Anmälan
skall vara registrerad senast 18/6. (Tävlingen är under konstruktion i ERT. Vi kommer att
meddela när den är klar för anmälan)

Startavgifter
H/D 18, 21 och senior
200 kr
H/D 14, 16
140 kr
Betalas in på BG 180-8245 i samband med anmälan, dock senast den 28/6. Märk
betalningen med ”Startavgift och klubbnamn”.

Efteranmälan
Efteranmälan kan endast göras i mån av plats till dubbel startavgift fram till tävlingsdagen.

Strykningar
Vi är tacksamma om strykningar kommer till vår kännedom i god tid, så vi kan anpassa
startlistorna. Ingen strykningsavgift.

Lagledarträff
Digitalt möte kvällen innan varje tävlingsdag klockan 20.00 på Teams. Digitalt
strykningsmöte på Teams varje tävlingsdag klockan 07.30.
Anmälan av deltagande på lagledarmöte görs till sprintsm2021@gmail.com senast 30 juni.
Skriv i rubriken ”Anmälan till lagledarmöte” och skicka anmälan från den eller de adresser
som inbjudan ska skickas till. Skriv i anmälan klubb och namn på lagledaren.

Pontonryttare
På grund av restriktionerna och därmed färre personer på tävlingsplatsen gör att vi inte kan
bemanna med pontonryttare för ungdomsdistanserna 500 m.
Ungdomar från samtliga deltagande klubbar kommer få hjälpa oss som pontonryttare för alla
lopp för seniorer och juniorer som kräver pontonryttare. Bemanningsschema kommer
skickas ut innan tävlingen. Varje ungdomsdeltagare kommer behöva bemanna 2 pass a´1
timme.

Livesändning
Alla loppen och prisutdelningar planeras att livesändas. Mer information kommer på
kanotsm.com

Lunch
Bokas klubbvis via http://teamsite.prorok.se. Pris 95 kr. Betalas klubbvis till BG 180-8245.
Märk inbetalning ”lunch och klubbnamn”. Betalas i samband med anmälan dock senast den
18/6.
Meny kommer att presenteras på kanotsm.com

Logi
Vi kommer att lägga upp länkar till boendealternativ på kanotsm.com

Medgivande
Anmälan till tävlingen innebär ett medgivande till att namnuppgifter och klubb får registreras
och publiceras i såväl tryckt som digital media.

Kontaktuppgifter
Arrangörerna nås på: sprintsm2021@gmail.com
Tävlingsledare:
Projektledare:
Pressansvarig:

Johan Tyrebrant
0730-26 31 59
Marcus Remmerfors 076-33 67 683
Per Lagerstam
072-15 55 658

Hitta till Hjälmsjö Arena
Länk till Google maps https://goo.gl/maps/c3K4PNShtfR5FuoQ9

Övrigt
Information om tävlingen kommer ni finnas på kanotsm.com eller
https://www.kanot.com/Grenar/sprintmaraton/Sprint-SM2021/

Tävlingen är sanktionerad av Svenska Kanotförbundet och följer deras regler och
anvisningar.

Varmt välkomna till SM 2021 i Skåne!

