Hej
Jag har fått synpunkter på förslagen på uppdatering av kanotslalomreglerna – tack för
engagemanget!
Det gäller
2 kap 1§ där förslaget om C2 mix blev en blandning av kanotklass och tävlingsklass. Det uppdaterade
förslaget innebär att C2 mix plockas ut till en egen mening.
3 kap 3§ där synpunkten att alla arrangörer inte har dubbla nummerlappar för C2. Eftersom reglerna
är giltiga vid alla våra tävlingar är det uppdaterade förslaget att det blir en markering att det är
önskvärt att ha nummerlapp på båda C-paddlarna men inte ett oavvisligt krav.
Den mest komplicerade 3 kap 6§ gällande tidstillägg 50 sekunder. Det har blivit en lättnad i kraven
och ökade möjligheter att göra om passeringen (man vill inte bestraffa en kanotist som börjar
passeringen rätt men spolas tillbaks över portlinjen i fel riktning vid uppströmmare). Kravet att inte
börja med passering av portlinjen i fel riktning finns kvar för att säkerställa att ingen väljer att passera
porten i fel riktning för att snabbare kunna passera porten på ett korrekt sätt i nästa skede. Jag har
markerat de stycken som föreslås vara oförändrade med grönt – tillägg i röd text fet stil och
understruket.
Jag hoppas att texten blir tydlig men tacksam för inspel så att vi får regler som är korrekta och lätta
att förstå. Jag har ett ord kvar understruket och svart- engelska ordet är unexpected – jag känner mig
inte nöjd med direktöversatt oväntad så jag skissar på ordet omotiverad. Det vi vill komma åt är att
en aktiv inte slår till en portkäpp med kropp eller paddel för att bredda portlinjen och klara porten
med 2 sekunder istället för 50.
Jag hoppas vi hinner hitta rätt inför årsmötet, det är svårt att i sittande möte hitta de rätta
formuleringarna.
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