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1. Reglerna omfattning
De tävlingstekniska reglerna är framtagna för att kunna användas vid extremslalom och ska
användas vid tävlingar som ingår i Svenska extremslalomcupen och vid mästerskaptävlingar.

2. Säkerhet
Det är tävlingsledarens ansvar att se till att god säkerhet för paddlare, funktionärer och publik
finns. Med god säkerhet ingår att se till att det alltid finns räddningskanotister i vattnet när
tävling och träning pågår, och att det finns tillräckligt med personer på land runt banan med
kastlinor, dessa personer ska bära hjälm och flytväst.
Tävlingsledaren, huvuddomare och säkerhetsansvarig har rätt att neka tävlande från att starta
om fullgod säkerhet inte kan uppvisas, t.ex. om utrustningen inte följer stadgade regler.

3. Klasser, status och ranking
1§. För mästerskapstävlingar se Allmänna tävlingsregler 4 kapitlet 1 §, Mästerskapstävling.
2§. Klassindelning se Allmänna tävlingsregler 3 kapitlet 1 §, Klassindelning. Tävlingsklasser
för yngre kanotister kan anordnas även om det inte är en mästerskapsklass. En tävlande
får tävla endast i en åldersklass under en och samma tävling.
3§. Har tävlingen i viss klass ställts in, därför att antalet anmälda deltagare är för lågt, har dit
anmäld deltagare rätt att ställa upp i annan klass, om det är möjligt. (se ATR 1 kapitlet
8§).
4§. I tävlingar sanktionerade av Svenska Kanotförbundet så måste alla deltagare från det år
man fyller 17 år ha tävlingslicens.
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4 Utrustning
1§. Kajakens utformning
a. Kajaken ska vara av typen ”sitt i kajak” som är däckad och försedd med kapell som
täcker hela sittbrunnsöppningen.
b. Kajaken får vara max 275 cm lång.
c. Kajaken måste vara gjord av plast (inte armerad plast), vara listad av ICF och enkelt
kunna köpas på marknaden. Kajaken ska vara utrustad med handtag i vardera änden
som är placerade inom ett avstånd av 30 cm från för och akter, detta för att underlätta
räddningsaktioner. Handtagen måste vara lätta att greppa med hela handen.
d. Kajaken måste väga minst 18 kg.
e. Fören måste ha en diameter på minst 5 cm horisontellt.
f. Kajaken får inte ha några skarpa kanter som kan orsaka skada.
2§ Paddlaren måste sitta ner med benen framåt och använda en dubbelbladig kajakpaddel.
3§ Paddeln får inte ha skarpa kanter. Om kanotkontrollanten anser att kanten är vass måste
den åtgärdas, exempelvis tejpas.
4§ Alla tävlande måste använda hjälm som är i överensstämmelse med EN 1385, numret för
den europeiska standarden, tillverkningsår och att hjälmen är avsedd för forspaddling
måste vara lätt synligt vid kontroll. Hjälmen får inte modifieras.
5§ Flytväst ska stämma överens med ISO 12402-5 (50 N) eller den nationella standard som
uppfyller motsvarande krav. Flytvästen ska bestå av fast flytmaterial, allt placerat över
midjan, ha axelband som tål belastning av lyft vid räddningssituation samt
sidoremmar/spännen som håller flytvästen på plats. Flytvästen måste kunna bära upp en
vikt av rostfritt stål som väger 6,12 kg eller motsvarande tyngd i annan metall.
Uppblåsbara flytvästar är inte tillåtna.
6§ Vid förlust av paddel eller paddelbrott, får den tävlande ta emot och använda en
ersättningspaddel under pågående heat eller tidskval, tidskvalet eller heatet körs inte om.
Kajak får inte bytas ut under pågående heat.
7§ Olika paddlar och kajaker får användas under en tävling, dvs. en tävlande kan byta ut
kajak och paddel mellan sitt tidskval och heat samt mellan sina heat.
8§ Om en tävlande tappar sin hjälm under ett lopp måste den tävlande omedelbart avbryta
och omedelbart paddla mot närmsta säkra bakvatten. Inget resultat från avbrutet lopp/heat
får utdelas till en paddlare utan hjälm. Heatet får inte köras om.
9§ Den tävlande måste kunna lämna kanoten omedelbart vid en eventuell simning.
10§ Kanotisten ska vara klädd med lämplig klädsel inkluderande långärmad överdel. Även
skyddsutrustning som exempelvis tandskydd, sidoskydd och armbågsskydd får användas.
11§ Om kanotistens utrustning inte följer bestämmelserna tillåts inte start.
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5. Tävlingsformat
1§ Extremslalom går ut på att paddla snabbast utför en forssträcka i kamp sida vid sida med
övriga paddlare.
2§ En tävling består av tidskval, kvalheat och final.
3§ Tävlingsledaren beslutar om när det är tillåtet att vistas i banan och om träning ska vara
tillåten innan eller under tävlingen. Om träning tillåts har varje tävlande rätt till träningsåk
i banan innan tävlingen börjat.
4§ Under ett åk får den tävlande inte ta emot hjälp från sidan, undantag gäller vid förlust av
paddel eller paddelbrott när den tävlande får ta emot och använda en ersättningspaddel
under pågående heat.

5.1

Banan

1§ Tävlingsplatsen/banan utgörs av en forssträcka.
a. Banans sträckning bör innefatta partier av teknisk svårighet på lägst klass 2 och högst
klass 4 enligt Svenska Kanotförbundets forsklassningssystem.
b. Den del av forsen som används bör vara från 100m upp till 400m beroende på banans
karaktär. Tiden bör vara mellan 45 och 60 sekunder.
c. Andelen slätvatten eller mycket lätt fors bör minimeras och bör inte uppgå till mer än
30 % av banans totala längd.
d. Som en riktlinje kan den internationella rekommendationen, om att banan bör
innehålla fyra till sex medströmsportar och om möjligt 2 par uppströmsportar som den
tävlande kan ta antingen från höger eller vänster, gälla.
e. Banan kan ändras från tidskval till genomförande av heat.
f. Internationellt ska banan innehålla en markerad rollzon. I Sverige kan arrangören välja
att använda rollzon om vattnet är lämpligt. Rollzon kan tillämpas i vissa ålderklasser
och eller exempelvis i finalåken i utvalda åldersklasser.
g. Startplattform får användas.
2§ Banans godkännande, med avseende på säkerhet och andra förhållanden beslutas av
tävlingsledare, huvuddomare, säkerhetsansvarig senast en timme före första start. Om
minst 2 av dessa finner banan oacceptabel måste åtgärder vidtas, banläggaren föreslår
vilka ändringar som ska vidtas.
3§ Banan ska placeras på en sådan plats att tillbud, som simmande deltagare, lätt kan tas om
hand.
4§ Forsens naturliga hinder bör vara den primära utmaningen för paddlarna.
För bojar och portar gäller följande:
a. Bojar: Bojen skall vara på minst en meter hög och ha en volym på minst 100 liter.
Bojen ska vara fäst på så sätt att den inte kan flyttas ur sitt läge vid en eventuell
påkörning, d.v.s. snöret som den är fäst i ska vara så pass kort att bojen stannar på
samma ställe hela tiden.
b. Portar: Portkäppen bör vara minst 1,5 m lång och bör ha en diameter på minst 5 cm.
Porten ska vara tung så att den gungar minimalt vid eventuell påkörning.
5§
3
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5.2 Starten
a.
b.

c.
d.
e.
f.

Heatets fyra kanoter startar samtidigt.
Om startramp används ska den följa ICF: s krav.
Om automatisk startmekanism används måste kanotisten hålla i sin paddel med båda
händerna. Startkommandot kan variera och anges vid lagledarträff.
Om en automatisk startmekanism inte används får kanotisten ha en hand på rampen
och en hand på paddeln i vertikal position. Kanotisten får använda paddeln för att
skjuta iväg sig.
Om startramp inte används sker starten lämpligen från ett bakvatten som ger de
tävlande rättvisa förhållanden.
Startens kommando är Ready – Go, kanotisten måste ligga stilla mellan
kommandoorden.
Start före kommandoordet go är en tjuvstart.
När föregående heat har startat få följande heat inta sina startpositioner, den bäst
seedade väljer startposition först.

5.3 Tidskval
1§ I tidskvalet ska alla tävlande köra banan individuellt på tid.
2§ Startordningen i tidskvalet ska slumpas.
3§ Under tidskvalet kan flera tävlande vara i banan samtidigt, de ska dock startas med så
långt mellanrum att det inte finns någon risk att de stör varandra.
4§ Tiden är endast godkänd om banan fullföljs och paddlaren inte simmar. Om en tävlande
inte får en godkänd tid så placeras han eller hon sist.
5§ Samma regler som under tävlingsheat gäller för start och passage av portar under
tidskvalet, se kapitel 05.6 1§ Start och 2§ Portregler.

5.4 Heatindelning, avancemang och sammanställning av resultat
1§ Tidskval ska köras av alla tävlande oavsett antal i en klass. Endast om fler kvalomgångar
än motsvarande åttondelsfinal krävs, kan tävlingsledaren bestämma att tävlande ska slås ut
redan efter tidskvalet.
2§ Antal kvalomgångar, heat i varje omgång samt tävlande i varje heat är beroende av antal
tävlande i en klass.
3§ Indelningen i heat baseras på seedning från tidskval eller föregående omgång.
Heatindelningen ska gå till så att de som har gjort bäst ifrån sig ska möta de som har gjort
sämst ifrån sig. Exempel på hur heatindelning ska gå till finns nedan.
4§ Max antal tävlande i ett heat är 4 personer. Huvuddomaren beslutar om färre antal ska
tillåtas delta i ett heat beroende på säkerhetsaspekter.
5§ Placering från toppen avgörs från placering i final och eventuell B-final. Det är upp till
tävlingsledaren att bestämma om en B-final ska köras. Resterande placeringar avgörs från
resultat i kvalomgångar eller tidskval (se punkterna 7§ och 8§ nedan).
4
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6§ Om en eller flera tävlande inte är godkända i heatet (missad port, simning eller missad
starttid) så ska de placeras sist i motsvarande omgång och rangordnas baserat på seedning
från föregående omgång. Om en tävlande blir diskvalificerad stryks han/hon ur tävlingen
och får ingen placering.
7§ Seedning baserat på tidskval.
a. Utifrån resultatet under tidskvalet seedas alla tävlande.
b. Den med bäst tid seedas som nummer ett, den med näst bäst tid som nummer två osv.
c. De tävlande som pga. av missad bana eller simning placeras sist i tidskvalet
rangordnas med lottning.
8§ Resultat/seedning från kvalomgång.
a. Utifrån resultatet från i aktuell kvalomgång seedas alla tävlande inför nästa omgång.
b. Resultatlistan från en kvalomgång används för seedning av dem som går vidare och
slutplacering för dem som slås ut ur en kvalomgång.
c. De topplacerade motsvarande det antal tävlande som ska delta i nästa kvalomgång
avancerar.
d. Ettorna från varje heat rangordnas från seedning i tidigare omgång (det kan vara
tidskval eller annan kvalomgång). Tvåorna, treorna osv. rangordnas på samma sätt.
Om det är ojämnt antal deltagare i heaten i en omgång så jämförs de tävlande som har
samma placering så långt det går, resterande placeras sist.
e. Om en eller flera tävlande har slagits ut ur kvalomgången pga. simning, missad port
eller inte kommit till start så placeras dessa sist i kvalomgången och rangordnas
baserat på seedning från föregående omgång (tidskval eller annan kvalomgång).
Tävlande som har slagits ut på något av ovan nämnda sätt kan inte avancera vidare till
en ny kvalomgång,
Exempel
Exempel på hur avancemang från tidskval genom kvalomgångar till final samt resultatsammanställning går till. Exemplet visar hur 16 deltagare delas in i heat för kvartsfinal,
semifinal och final. Det finns lottningsnycklar som ger exempel på hur heatindelning går till
beroende på antalet deltagare som ställer upp i en tävling.
Tidskval
De tävlande seedas från 1 till 16.
Kvartsfinal
De tävlande delas in i 4 heat. Heatindelning sker utifrån seedning.
Heat
Kvartsfinal 1
Kvartsfinal 2
Kvartsfinal 3
Kvartsfinal 4

Position 1
1
2
3
4

Position 2
8
7
6
5

Position 3
9
10
11
12

Position 4
16
15
14
13

Semifinal
Ettorna från kvartsfinalerna rangordnas till nästa omgång baserat på seedning från tidigare
omgång (i detta fall seedning från tidskval) från 1 till 4. Tvåorna från kvartsfinalerna
rangordnas på samma sätt från 5 till 8.
5
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De som slås ut ur tävlingen i kvartsfinalen placeras på plats 9-16. Treorna placeras på plats
9-12 och fyrorna placeras 13-16, inbördes ordning baseras på resultat från tidigare omgång
(i detta fall seedingen från tidskval).

Heat
Semifinal 1
Semifinal 2

Position 1
1
2

Position 2
4
3

Position 3
5
6

Position 4
8
7

Final
Ettorna från semifinalerna rangordnas till nästa omgång baserat på seedning från tidigare
omgång (i detta fall seedning från kvartsfinalerna) från 1 till 2. Tvåorna från semifinalerna
rangordnas på samma sätt från 3 till 4.
De som slås ut ur tävlingen i semifinalerna placeras på plats 5-8. Treorna placeras på plats
5-6 och fyrorna placeras 7-8, inbördes ordning baseras på resultat från tidigare omgång (i
detta fall seedingen från kvartsfinalerna).
Heat
Final

Position 1
1

Position 2
2

Position 3
3

Position 4
4

Slutresultat Placeringen i finalen avgör placeringarna 1 till 4.

5.5 Oavgjort resultat
1§ Om två eller flera tävlande bryter mållinjen exakt lika placeras de inbördes enligt seedning
från tidskvalet eller föregående kvalomgång.
2§ Om två eller flera tävlande har samma sluttid från tidskvalet så lottas den inbördes
placeringen för seedning.

5.6 Genomförande och bedömning av heat
1§ Start
a. Paddlare i ett heat väljer startposition utifrån sin seedning från föregående omgång
(tidskval eller kvalomgång).
b. Om en startande inte finns på plats på utsatt tid för tidskval eller tävlingsheat placeras
den tävlande sist i tidskvalet eller i motsvarande kvalomgång.
c. Endast startern har beslutanderätt om felaktig start har skett och återkallar den
tävlande med hjälp av överenskommen signal.
d. Vid första tjuvstarten varnas den felande, vid en andra tjuvstart diskvalificeras den/de
felande.
e. Starten ska ske med en tydlig ljudsignal. Ljudsignalen måste höras tydligt för domare
och tävlande.
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2§ Portregler
a. Port eller boj passeras på rätt sida med hela huvudet och båda skuldrorna. Del av
kajaken måste korsa portlinjen samtidigt som hela huvudet passerar portlinjen.
Portlinjen räknas från portkäppens utsida till land på paddlingssidan i portvajerns
riktning. Alla portar måste tas i rätt ordningsföljd. Tävlande tillåts röra portarna med
kropp och/eller utrustning men inte så att det uppstår en nackdel för en medtävlare.
b. Om porten är i rörelse så är det den tänkta linjen från portens ursprungliga
infästningspunkt som är riktlinje.
c. Det är godkänt att gå iland eller ta hjälp av land med paddel eller händer för att
förflytta sig uppströms i avsikt att ta en missad port.
d. Missad port i ett tävlingsheat leder till sista placering i aktuell omgång (tidskval eller
kvalomgång).
e. Om rollzon tillämpas ska en komplett roll genomföras inom det markerade området.
Om rollbarriär används ska den kompletta rollen påbörjas före barriären.
3§ Tacklingar
a. Kontakt kajak mot kajak är tillåten men en kanotist får inte paddla in i medtävlares
kropp.
b. Kanotisten får sträcka sig mot medtävlare med arm eller paddel och ha kontakt med
medtävlares kropp.
c. Det är inte tillåtet att rycka loss en motståndares kapell.
d. Om man tacklar annan deltagare på ett sätt som strider mot reglerna innebär det
diskvalifikation.
4§ Fasthållningsregler
a. Det är inte tillåtet att hindra annan tävlande med paddel, kropp eller att med
hand/händer hålla fast annan paddlare eller kajak.
b. Farlig kontakt med medtävlares huvud eller kropp som kan resultera i personskada är
inte tillåten.
c. Om man hindrar en annan deltagare genom någon form av fasthållning leder det till
diskvalifikation.
5§ Otillåten användning av paddeln
a. Det är inte tillåtet att slå mot en medtävlande eller dennes kajak med paddeln.
b. Det är inte tillåtet att använda paddeln mot medtävlanden eller dennes kajak för att ta
stöd, ta fart eller att hindra denne.
c. All användning av paddeln som kan medföra fara för en medtävlande är förbjuden.
d. Det är inte tillåtet att ha paddeln på andra sidan om en annan tävlandes kajak.
e. Om man använder paddeln på ett förbjudet sätt leder det till diskvalifikation.
6§ När en tävlande blir diskvalificerad i ett heat kan huvuddomaren i samråd med portdomare
besluta att heatet ska köras igen om det är så att han/hon finner att en annan tävlandes
resultat har försämrats avsevärt. Den deltagare som diskvalificerats får inte delta när
heatet körs om. Huvuddomaren förmedlar beslutet till den tävlande/ den tävlandes
lagledare.
7§ Om en tävlande hjälper en annan tävlande som simmar under sitt heat, då ingen annan
hjälp finns tillgänglig, körs heatet om.
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8§ Simning under ett tävlingsheat leder till sista placering i aktuell omgång (tidskval eller
kvalomgång).
9§ Målet
a. En tävlandes åk är avslutat när han/hon bryter mållinjen med kajakspetsen eller på
annat, förbestämt sätt markerar sin målgång (t.ex. genom att slå handen på en
målmarkör).
b. Förste, i banan godkända, kanotist i mål vinner heatet.
c. Placeringarna för alla tävlande i ett heat ska noteras.
d. Om kanotisten inte sitter i kanoten eller passerar mållinjen upp som ner döms det som
did not finish (DNF).

6

Diskvalificering från tävlingen

1§ Då en tävlande blir diskvalificerad från ett heat på något av de sätten som beskrivs i 5.6
5.6 Genomförande och bedömning av heat, så placeras den tävlande sist i heatet. Om flera
personer blir diskvalificerade i samma heat placeras de i den ordning de har
diskvalificerats från slutet (den person som har diskats först placeras sist). Ingen som har
diskvalificerats från ett heat tillåts avancera till ett nytt heat.
2§ Diskvalifikation under tävlingen pga. någon av nedan angiven anledning medför att alla
resultat som uppnåtts under tävlingen tas bort, resultatlistan görs om samt att eventuella
poäng och medaljer som delats ut tas tillbaks.
a. Den tävlande måste följa instruktioner givna av tävlingsledningen. Diskvalifikation
från tävlingen kan bli följden om instruktionerna inte följs.
b. En tävlande som inte visar hänsyn till arrangören, funktionärer eller andra tävlande
kan bli diskvalificerad från tävlingen.
c. Diskvalifikation efter tävlingen beroende på dopning.
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Protester

1§ Huvuddomaren för den aktuella tävlingen beslutar kring protester. Huvuddomaren kan
välja att konferera med andra funktionärer eller av den av kommittén utsedde
representanten.
2§ Beslut kring protester kan inte överklagas och tävlande som inte respekterar detta kan
diskvalificeras från tävlingen.
3§ En protest måste lämnas till domarchefen senast 15 minuter efter den del av tävlingen som
protesten avser (tidskval, kvalheat eller final).

8

Tävlingsorganisation

Tävlingen leds av en tävlingsledare, huvuddomare, starter, måldomare, portdomare,
sekreterare, banläggare och säkerhetsansvarig under tävlingen är funktionärer. En funktionär
bör bara ha en post under en tävling. Arrangören är skyldig att tillhandahålla
säkerhetsfunktionärer och alla tävlande ska få dessa personer presenterade för sig innan
tävlingen startar. Det är även lämpligt att övriga funktionärer och publik känner till vilka
dessa personer är och vad de har för uppgift.
8
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8.1

Huvuddomarens uppgifter

Huvuddomarens uppgifter;
1§ bär högsta ansvar för bedömningen och ingen har rätt att sätta sig över dennes beslut,
2§ ansvarar för att övriga funktionärer är insatta i sina uppdrag,
3§ ansvarar för att bedömningen är konsekvent och att sportslig rättvisa råder,
4§ ger de tävlande information och instruktioner,
5§ ger klartecken för start av varje åk,
6§ koordinera portdomare, starter, måldomare och tidtagare,
7§ är oberoende och agerar klubbneutralt,
8§ kan avbryta en tävling om speciella förhållanden råder och då besluta om att resultatlistan
ska baseras på den senast komplett genomförda omgången.

8.2

Övriga funktionärer och deras uppgifter

1§ Säkerhetsansvarig ansvarar för att tävlingen genomförs på ett säkert sätt, se kapitel 0 2.
Säkerhet.
2§ Starter
a. Ansvarar för att starter går rätt till.
b. Startern ensam avgör alla frågor runt starten.
c. Kontrollerar kanotistens utrustning och kan neka start om den inte följer
bestämmelserna.
3§ Portdomare
a. Ansvarar för att kontrollera att eventuella portar passeras korrekt.
b. Det ska finnas portdomare för alla portar.
c. Portdomare ska placeras så att de utan hinder ser den port de ska döma.
d. Två portdomare kan vara placerade för att döma en port tillsammans.
4§ Måldomare
a. Ansvarar för att målgång går rätt till.
b. Avgör i vilken ordning de tävlande passerar.
5§ Tidtagaren är ansvarig för tidtagning under tidskvalet.
6§ Sekreterare
a. Sammanställa resultat från tidtagare, portdomare, starter och måldomare.
b. Dela in tävlande i heat utifrån resultat i föregående heat eller kval.

9

Svenska Kanotförbundets tävlingstekniska regler 2022 - 03 - 19

8.3

Standard för sekretariat/domarområde

1§ Ett sekretariat/domarområde ska finnas.
2§ Endast domare och personal från sekretariat får vistas i domarområdet. TV och
PA/ljudanläggning ska inte placeras i domarbåset.
3§ Sikten för domarna mot tävlingsplatsen får aldrig skymmas.
4§ Domarna ska skyddas från vatten och vind och skyddas på lämpligaste sätt mot sol under
tävlingens gång.
5§ Störande ljud och högljutt skrikande får inte förekomma runt domarna.
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Resultat

1§ Resultat från varje heat ska anslås och/eller presenteras muntligt av speaker senast 10
minuter efter att heatet är avslutat.
2§ Preliminära resultat ska anslås senast 30 minuter efter att tävlingen är avslutad för en
klass.
3§ Preliminära resultat ska godkännas av tävlingsledaren innan de kan betraktas som
officiella.
4§ De officiella resultaten ska kungöras på det för den aktuella tävlingen och dess deltagare
relevanta platser (webbplats, lokalpress, anslagstavla) senast en dag efter tävlingen.
5§ Om tävlingen är sanktionerad av Svenska Kanotförbundet ska resultaten redovisas till
ansvarig grenkommitté senast en dag efter tävlingen.
6§ Följande uppgifter ska finnas med i resultatredovisningen för varje klass:
a. Arrangör
b. Tävlingens namn
c. Datum
d. Tävlingsplats
e. Tävlingsledare
f. Huvuddomare
g. Alla tävlandes namn, klubb, startnummer, nationalitet
h. Resultat i tidskval, kvalomgångar och final (i alla heat ska placeringarna för alla
tävlande redovisas)
i. Total resultatlista över alla tävlandes placeringar
j. Eventuella diskvalifikationer
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