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Allmänna Tävlingsregler 
 
Det är tävlingsdeltagares och funktionärers skyldighet att förvissa sig om innehållet i Förbundets 
vid varje tid gällande tävlingsregler.  
 
1 kapitlet Allmänna regler 
  1 §. Allmän tävling 
  2 §. Klubbtävling 
  3 §. Tillstånd till allmän tävling 
  4 §. Sanktionsavgift 
  5 §. Inbjudan till allmän tävling 
  6 §. Anmälan till allmän tävling 
  7 §. Ändrat tidsprogram, inställd tävling samt ändrad tävlingsdag 
  8 §. Utbyte av deltagare 
  9 §. Meddelande av resultat 
10 §. Doping 
11 §. Reklam 
 
2 kapitlet Representationsregler 
  1 §. Representationsregler 
  2 §.  Representationsregler internationellt för svenska kanotister 
  3 §.  Representationsregler vid nationsbyte för svenska kanotister 
 
3 kapitlet Klassindelning 
  1§. Klassindelning 
 
4 kapitlet Mästerskapstävling 
  1 §. Mästerskapstävling 
  2 §. Arrangör av mästerskapstävling 
  3 §. Anmälan till mästerskapstävling 
  4 §. Anmälningsavgift och strykningsavgift 
  5 §. Gallring 
  6 §. Funktionärer vid mästerskapstävling 
  7 §. Kungörande av mästerskapstävling 
  8 §. Minsta antalet startande 
  9 §. Mästerskapstecken och prisplaketter 
 
 
 
1 kapitlet Allmänna regler 
Definition: Med kanot avses en paddelbar eller segelbar farkost som, sedd uppifrån, är spetsig i 
båda ändarna och inte är försedd med akterspegel av något slag. En kanot ska flyta vågrät i 
vattenytan även om den är vattenfylld.   
  
 
1 §. Allmän tävling 
Allmän tävling är tävling, som är öppen för medlemmarna i alla till Förbundet anslutna föreningar, 
samt DM, JDM, UDM och internationell tävling.  
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2 §. Klubbtävling 
Klubbtävling är tävling där endast medlemmar i vissa föreningar får delta. 
 
 
3 §. Tillstånd till allmän tävling 
Förening får inte utan förbundsstyrelsens tillstånd anordna annan allmän tävling än DM, JDM och 
UDM.  Förening som avser att anordna allmän tävling måste uppfylla de krav som formuleras av 
förbundsstyrelsen. Ansökan om tillstånd ska vara styrelsen tillhanda, när det gäller internationell 
tävling, senast den 1 januari, när det gäller annan allmän tävling, senast den 30 september året 
närmast före det år när tävlingen ska hållas. Vid SM, JSM eller USM senast den 30 september 2 år 
före det år tävlingen ska hållas. Beslut om SM-arrangör ska fattas senast den 1 november 2 år före 
genomförandet. (Beslut om VM-arrangör ska om det är möjligt fattas av ICF 5 år före tävlingsåret)  
  
Inbjudan till utländsk kanotist ska anmälas till Förbundet. 
 
Alla deltagare upp till och med det år de fyller 18 år samt deltagare i veteran- och motionsklasserna 
ska bära flytväst. Arrangören har även för seniorklasser rätt att kräva obligatorisk flytväst. Om det 
råder omständigheter som ökar risken för olyckstillbud (kallt vatten, stora vågor, stora vatten, etc.) 
rekommenderas arrangören kräva flytväst. Om kanotist inte följer denna regel ska hon/han 
omedelbart diskvalificeras. Observera de skilda disciplinernas egna, ofta hårdare krav på 
flytvästens användande och utformning.  
 
 
4 §. Sanktionsavgift 
Förening, som har fått tillstånd att anordna allmän tävling, ska betala en sanktionsavgift till 
Förbundet. Avgiftens storlek bestäms av förbundsmötet. 
 
 
5 §. Inbjudan till allmän tävling 
Förening, som tänker arrangera en allmän tävling, ska bjuda in till tävlingen genom kungörelse i 
Förbundets officiella kungörelseorgan Som kungörelse räknas presentationen av årets 
tävlingsprogram på Förbundets hemsida. Kontaktperson för tävlingen ska anges.   
 
När tävlingen gäller DM, JDM och UDM gäller ovanstående ordning med utskick till alla 
intresserade föreningar inom distriktet/regionen.  
  
Inbjudan ska innehålla: 
 - uppgifter om klasser och sträckor/matcher, 
 - tidpunkt för de olika tävlingsinslagen,  
 - anmälningstidens utgång och var anmälan ska skickas. 
 - storleken av anmälningsavgiften,  
 - beskrivning av tävlingsplats och bana. 
Om inbjudan avser tävling i strömmande vatten ska även svårighetsgrad och säkerhetsarrangemang 
anges. För surfski ska vattenförhållanden och svårighetsgrad anges, samt en karta med banan 
inritad bifogas. 
 
Anmälningstiden för inte gå ut tidigare än 17 dagar före första tävlingsdag. Det måste gå 21 dagar 
från och med det att inbjudan är utskickad till och med sista dag som anmälan kan skickas in. Vid 
mästerskapstävling och kanotmaratontävlingar får anmälningstiden förlängas till 25 dagar före 
första tävlingsdag dock inte tidigare än 1 månad efter inbjudan.   
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6 §. Anmälan till allmän tävling 
Anmälan av deltagare till allmän tävling ska göras av respektive förening enligt i inbjudan angivna 
regler. Anmälan ska alltid innehålla uppgifter på deltagande kanoter och lag samt lagledarens 
namn, adress och telefonnummer. De enskilda disciplinerna kan ha mer preciserade krav på 
anmälan.  
 
Deltagare i såväl tävlings- som motionsklasser och lagledare har genom sin anmälan att delta i 
arrangemanget samtyckt till att inlämnade personuppgifter registreras i tävlingsarrangörernas 
dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör 
namnuppgifterna. Likaså har funktionärer lämnat sådant samtycke genom att åta sig 
funktionärsuppdraget. 
 
Anmäler föreningen flera besättningskanoter/lag i samma tävlingsklass ska lag ett vara det bästa 
laget därefter lag två osv. 
 
Gäller anmälan deltagare i tävlingsklass ska dennes personnummer anges. Spårbarhet av 
tävlingsresultat på individnivå blir då möjlig och publicering av sorterade resultat namn, tid och 
förening är tillåten. Deltagare i tävlingsklass som under kalenderåret fyller lägst 17 år ska ha en av 
Förbundet godkänd tävlingslicens.  
 
Arrangör får kräva att anmälande förening ska kunna styrka att anmälda deltagare kan simma 200 
meter och har en god vattenvana. 
 
Arrangör bestämmer anmälningsavgiftens storlek per kanot/lag. Anmälningsavgifterna får inte 
överstiga vad Förbundsmötet har bestämt. Förbundsstyrelsen kan besluta om högre 
anmälningsavgift om särskilda skäl finns.  
 
Arrangör kan ta emot efteranmälan och kan då ta ut dubbel anmälningsavgift. 
 
Tävlande får inte starta förrän anmälningsavgiften har betalats.  
 
Uteblir anmäld deltagare från start, har den anmälande föreningen inte rätt att återfå avgift eller 
sätta in annan tävlande. 
 
Förbundskapten har rätt att i samråd med tävlingsarrangör anordna "testlopp". Vid "testlopp" ska 
anmälningsavgift inte betalas. 
 
 
7 §. Ändrat tidsprogram, inställd tävling samt ändrad tävlingsdag 
Om arrangören ändrar det tidsprogram som har angivits i inbjudan till tävling, ska arrangören se till 
att deltagande föreningar får besked om ändringen senast två dagar före första tävlingsdagen. 
 
Inställer arrangören sanktionerad tävling, ska förbundsstyrelsen genast underrättas om detta. Ny 
inbjudan till tävlingen får inte kungöras eller skickas ut utan styrelsens samtycke. Medger styrelsen 
framflyttning av tävlingen ska anmälningstiden förlängas med motsvarande tid. 
 
Ändras bestämd tävlingsdag före första tävlingsdagen, har deltagande föreningar rätt att återfå 
betalda avgifter. 
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8 §. Utbyte av deltagare 
Förening kan inte kräva att anmäld deltagare ska få bytas ut mot annan deltagare eller att få delta i 
annan klass eller på annan sträcka än den till vilken han/hon har anmälts. Observera de skilda 
disciplinernas ibland mer preciserade krav. 
  
Har tävlingen i viss klass eller på viss sträcka ställts in, därför att antalet anmälda deltagare är för 
lågt, har dit anmäld deltagare rätt att ställa upp i annan klass eller på annan sträcka, om det är 
möjligt. 
 
 
9 §. Meddelande av resultat 
Arrangör av allmän tävling ska omedelbart efter det att tävlingen har avslutats skicka resultaten 
från tävlingen till TT (tidningarnas telegrambyrå) och utan dröjsmål skicka fullständiga protokoll/ 
resultat över tävlingarna, även försökstävlingarna, till Förbundet. 
 
 
10 §. Doping 
Doping är förbjuden enligt RF:s, IOK:s, ICF:s och ECA:s regler.  
 
Diskvalifikation efter loppet beroende på doping medför att; 
- alla resultat som uppnåtts under tävlingen tas bort, en tävling se 4 kap 1 §, 
- resultatlistan görs om, 
- alla vidtagna åtgärder revideras (ex resultat, poäng, medaljer). 
 
Förbundet har en av årsmötet fastställd plan för arbete mot doping. Kanotister som deltar på av 
Förbundet centralt ordnade aktiviteter ska skriva på ett särskilt avtal med Förbundet där bl.a. frågan 
om doping regleras ytterligare. Doping medför att disciplinkommittén tar upp frågan, de kan kräva 
återbetalning av samtliga utgifter för den specifika aktiviteten, utdöma straffavgift och/eller böter. 
Se även i stadgarna 5 kapitlet 4 §. Alla dopingförseelser rapporteras omgående till 
dopingkommissionen för vidare handläggning. 
 
 
11 §. Ekonomiska oegentligheter 
Om förening eller deras företrädare eller utövare, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, 
gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende kan SKF: s 
disciplinkommitté utdöma en straffavgift på högst 25 000kr. Beslutet kan överklagas till SKF:s 
styrelse inom 3 veckor från det att beslutet delgetts den/de berörda. 
 
 
12 §. Reklam 
Det är tillåtet med reklam på kanoter, utrustning och kläder, som används vid tävling. Reklam för 
tobak, alkohol och andra droger får inte förekomma. Reklamen måste utformas så att den 
överensstämmer med regler om kanotens utformning och inte påverkar klubbdräkten så att 
igenkännandet av kanotisten försvåras. 
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2 kapitlet Representationsregler 
1 §. Representationsregler i Sverige 
För att få delta i tävling ska svensk medborgare vara medlem i en till Förbundet ansluten förening. 
Om särskilda skäl finns kan förbundsstyrelsen, efter skriftlig ansökan, lämna dispens från denna 
regel. 
 
För kanotist, som är medborgare i annat land, krävs inte medlemskap i svensk förening för att delta 
i en svensk tävling. För kanotist som är medborgare i ett utomnordiskt land krävs att han/hon fått 
tillstånd av sitt lands kanotförbund att delta i tävlingen. Har han/hon varit bosatt i Sverige under 
minst två år behövs inte ett sådant tillstånd. 
 
Kanotist som har flyttat från ett annat land till Sverige och är aktiv medlem i en förening i Sverige, 
dock utan att vara svensk medborgare, får tävla för föreningen i svenska tävlingar, men för 
deltagande i mästerskapstävlingar se Stadgarna 8 kapitlet 2§. Sådan kanotist, får inte tävla för 
denna förening eller för Förbundet i kanottävlingar mellan länderna, om inte bägge ländernas 
kanotförbund har samtyckt till det. Se även under 3 § gällande datum för och rutiner runt ett 
godkännande. 
 
Kanotist får under ett och samma kalenderår inte representera mer än en förening och inte delta i 
annat DM respektive JDM än det som anordnas inom det distrikt där denna förenings hemort är 
belägen. Detta gäller även om "den andra" föreningens hemort ligger i ett annat land.  
 
Kanotist som önskar tävla för annan förening ska meddela sin gamla förening detta skriftligt senast 
den 31 december. Kanotist kan beviljas rätt att byta föreningstillhörighet ända fram till säsongens 
första sanktionerade tävling om den gamla föreningen ger sitt skriftliga medgivande. 
 
Efter ansökan kan förbundsstyrelsen ge dispens för kanotist att tävla för olika klubbar i olika 
kanotgrenar.  
 
Kanotister som tillhör olika föreningar, får tävla tillsammans i K-2, K-4, C-2, C-4, stafett och lag, 
dock inte i mästerskapstävling/seriespel. Vid nationell tävling arrangerad i samband med ett 
mästerskap/seriespel exempelvis för klassen H/D14 gäller samma regler som för tävlingen i övrigt 
att deltagarna ska vara från samma klubb för att få tävla tillsammans.   
 
2 § Representationsregler internationellt för svenska kanotister 
Svensk kanotist ska ha tillstånd (sanktion) för att få delta i tävling och uppvisning utom Norden. 
Vid deltagande i tävling inom Norden, där svenskt landslag deltar, krävs tillstånd för kanotist som 
inte är uttagen till landslaget. 
 
Förbundsstyrelsen kan bevilja dispens för svensk medborgare att representera utländsk förening vid 
tävling utomlands efter medgivande av kanotistens svenska förening och den utländska föreningens 
kanotförbund.    
 
3 § Representationsregler vid nationsbyte för svenska kanotister 
Förbundsstyrelsen kan bevilja dispens för kanotist att representera utländskt förbund vid tävling. 
Ett skriftligt tillstånd ska utfärdas av SKF och sändas till ICF:s huvudkontor senast 31 december 
året före aktuell tävling. Samma procedur krävs för att den tävlande åter ska kunna tävla för 
Sverige. Om den svenske kanotisten har bott i samma land i två år behövs inte denna 
godkännandeprocedur om kanotisten tävlar för det land hon/han bor i och har ett giltigt pass i det 
aktuella landet.  
 
Kanotist kan bara representera ett land under ett kalenderår med undantag av om kanotisten gifter 
sig och flyttar från Sverige till ett annat land, då kan kanotisten tävla för sitt nya land utan dröjsmål. 
En kanotist kan endast byta nation som hon/han representerar en gång inom fem kalenderår.  
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3 kapitlet Klassindelning 
 
1 §.  Klassindelning 
För kanotidrotten gäller följande klassindelning: 
 
A Tävlingsklass 
Rätt att delta i tävlingsklass har samtliga medlemmar i till Förbundet anslutna föreningar.  
 
Rankingsystem får tillämpas. Rankingsystem innebär att resultaten från olika tävlingar läggs till 
grund för att fastställa en rangordning efter prestationsnivå mellan de tävlande. Rankingen får 
läggas till grund för eventuell seedning och gallring. Rankingsystemet ska fastställas och redovisas 
av förbundsstyrelsen senast den 30 mars årligen. 
 
Åldersklassindelning herrar och damer (H/D) 
1. Ungdomsklasser 

a) H/D 12, den som under kalenderåret fyller högst 12 år får tävla i klass H/D 12.  
     Tävling för klass H/D 12 får inte anordnas vid USM. 
 

b) H/D14, den som under kalenderåret fyller högst 14 år får tävla i klass H/D 14. 
 
c) H/D 16, den som under kalenderåret fyller högst 16 år får tävla i klass H/D 16. 

 
2. Juniorklasser  

a) H/D 18, den som under kalenderåret fyller högst 18 år får tävla i klass H/D 18. 
 
b) H/D 21, den som under kalenderåret fyller högst 21 år får tävla i klass H/D 21. 

 
3. Seniorklasser H/D 22 
 Den som under kalenderåret fyller lägst 17 år får tävla i seniorklass. 

Den som under kalenderåret fyller lägst 15 år får delta i K-4:a och stafett/lag. 
 
4. Veteranklasser H/D 27, 35, 40, … 

Den som under kalenderåret fyller lägst 27 år, 35 år, 40 år, etc. får tävla i klass H/D 27, H/D 35, 
H/D 40 etc. I besättningskanoter/lag är det besättningens genomsnittliga ålder som styr i vilken 
åldersklass kanoten/laget deltar i.  
 
Klass som har färre än tre deltagare får flyttas till klass närmast under. Om det gäller H/D 60 
eller äldre gäller det klass som har färre än 2 deltagare. 
 

 
Särskilda regler för åldersklassindelning: 
Den som under kalenderåret fyller högst 16 år får tävla individuellt endast i en åldersklass och 
kanottyp under en och samma tävling (se 4 kapitlet 1 §). 
 
 
B Motionsklass 
Rätt att delta i motionsklass har alla medlemmar i till Förbundet anslutna föreningar. I motionsklass 
behöver ingen uppdelning efter kön, ålder eller typ av kanot ske. 
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4 kapitlet Mästerskapstävlingar 
 
1 §. Mästerskapstävling 
Mästerskapstävlingar, gällande RF:s mästerskapstecken, anordnas årligen i form av SM och JSM 
samt för föreningarna i distrikten i form av DM och JDM (se 12 kap i RF:s stadgar). Mästerskaps-
tävling anordnas enbart för tävlingsklass (klass A, se 3 kapitlet 1§). 
 
Mästerskapstävling gällande Förbundets mästerskapstecken (RM) anordnas årligen i anslutning till 
SM och för ungdomar i form av USM (H/D 16) enligt nedanstående redovisning. Föreningarna i 
distrikten ska bjudas in till distriktsmästerskap i de klasser som omfattas av RM på riksnivå (UDM 
(H/D 16), vissa juniorklasser och veteranklasser).   
 
Tävling för klassen H/D14 ”14-mästare” ska ordnas i samband med USM/UDM enligt 
bestämmelserna för H/D16.   
 
Tävling för klass H/D 12 får inte anordnas vid USM. Den som under kalenderåret fyller högst 12 
år får inte delta i H14-mästare, Riksmästerskapstävlingar eller SM. Hon/han får inte heller delta i 
äldre åldersklass vid mästerskapstävlingar. Tävling för H/D 12 kan ordnas i samband med t ex DM 
och klubbmästerskap men resultaten ska ges liten uppmärksamhet. Arrangören kan med fördel 
ordna aktiviteter som inte är konventionella tävlingar på vanliga distanser för dem som är upp till 
12 år. Eventuella priser ska vara likvärdiga för alla och resultaten får inte finnas med i 
mästerskapsresultaten. 
 
Om en tävling genomförs under en och samma helg/vecka på samma tävlingsplats räknas det som 
en tävling. Om SM/RM är delat på två orter men genomförs sammanhängande är det en tävling. 
 
I Förbundets stadgar 8 kapitlet 2 § anges vilka som har rätt att delta i mästerskapstävling. 
 
 
Mästerskapstävlingar i drakbåt omfattar  
Seniorer och veteranklasser (H/D 40) tävlar om Förbundets mästerskapstecken (RM) i drakbåtar för 
10 eller 20 paddlare plus styrman och trumslagare. Sträckorna är 200 m och 500 m. Klasserna är 
Dam-, Mix- och Herrklass. 
 
 
Mästerskapstävlingarna i Freestyle omfattar:  
RM och DM (H/D 27, 35, 40…), SM och DM (Seniorer), JSM och JDM (H/D 18), samt USM och 
UDM (H/D 16) i K-1. 
 
 
Mästerskapstävlingar i kanotpolo omfattar: 
SM och DM i seniorklasserna samt JSM och JDM i H/D 21. 
 
 
Mästerskapstävlingar i kajakcross omfattar: 
RM och DM i H/D 16, H/D 18, H/D22 och Veteranklasser.  
 
 
Mästerskapstävlingar i kanotsegling omfattar: 
SM och DM (Seniorer), JSM och JDM (H/D 18) i A-, B-, C-, D-, E- och IC- kanot.  
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Mästerskapstävlingarna i maraton omfattar:  
RM och DM (H/D 27, 35, 40…), SM och DM (Seniorer), JSM och JDM (H/D 18), samt USM och 
UDM (H/D 16) i K-1, K-2, C-1 och C-2. Veteraner i K-1och K-2. 
 
I mästerskapstävling ska sträckan vara minst: 
 15 km för Veteranklasserna 

30 km för H22 i K-1 
 20 km för D22, H/D 18 och för H22 i C-1, C-2 och K-2   
 10 km för H/D 16 
Segrartiden bör vara ca 2 timmar och 15 minuter i H22. 
 
Mästerskapstävlingar i Paddelmaskin omfattar: 
RM och DM i H/D 16, D 18, D22, D-veteran K-1 200m och 500m 
H18, H22, H-veteran K-1 200m och 1 000m  
 
 
Mästerskapstävlingarna i sprint omfattar: 
RM och DM, H/D 27, 35, 40, ... 
 K-1 200 m, 500m, 1 000 m och 5 000 m  
 
SM och DM, H/D 22: 
 K-1 200 m, 500 m, 1 000 m, 5 000 m och 4 x 200 m stafett 
 K-2 200 m, 500 m, 1 000 m och 5 000 m 
 K-4 200 m, 500 m, 1 000 m och 5 000 m 
 C-1 200 m, 500 m, 1 000 m, 5 000 m och 4 x 200 m stafett 
 C-2 200 m, 500 m, 1 000 m och 5 000 m  
 
JRM och JDM, H/D 21: 
 K-1 500 m och 5 000 m   
 K-2 200 m och 1 000 m   
 
JSM och JDM, H/D 18: 
 K-1 200 m, 500 m, 1 000 m, 5 000 m och 4 x 200 m stafett 
 K-2 200 m, 500 m, 1 000 m och 5 000 m 
 K-4 200 m, 500 m, 1 000 m och 5 000 m 
 C-1 200 m, 500 m, 1 000 m, 5 000 m och 4 x 200 m stafett 
 C-2 200 m, 500 m, 1 000 m och 5 000 m  
  
USM och UDM, H/D 16: 
 K-1 200 m, 500 m, 2 500 m och 4 x 200 m stafett 
 K-2 200 m, 500 m och 2 500 m 
 K-4 200 m, 500 m och 2 500 m 
 C-1 200 m, 500 m, 2 500 m och 4 x 200 m stafett 
 C-2 200 m, 500 m och 2 500 m 
 
 
Mästerskapstävlingarna i slalom och störtlopp omfattar:  
RM och DM (H/D 27, 35, 40…), SM och DM (Seniorer), JSM och JDM (H/D 18), samt USM och 
UDM (H/D 16) 
 K-1, C-1 och C-2 samt lag 3 x respektive kanottyp. C-1 och C-2 kan delta i K-1 lag. C-2 kan 

delta i C-1 lag. 
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Mästerskapstävlingarna i parakanot omfattar:  
RM och DM i H/D 16, H/D 18, H/D 22 och veteranklasserna för tävlingsklasserna LTA, TA och A 
i kanotklasserna K-1, K-2, V-1 och V-2 på sträckan 200 meter. 
 
Mästerskapstävlingarna i surfski omfattar:  
RM och DM i H/D 16, H/D 18, H/D 22 och veteranklasserna i kanotklasserna surfski single (S-1) 
och surfski double (S-2). Vid RM ska sträckan vara minst 15 km i H22, ingen övre gräns. 
 
 
2 §. Arrangör av mästerskapstävling 
SM, JSM och USM anordnas av Förbundet eller av någon till Förbundet hörande organisation, som 
förbundsstyrelsen har utsett.  Mästerskapstävling arrangeras vid en tidpunkt som förbundsstyrelsen 
bestämt och ska följa ett av styrelsen godkänt tidsprogram.   
 
DM, JDM och UDM arrangeras av SDF eller av förening inom distriktet, som SDF-styrelsen utsett. 
Tidpunkt bestäms av SDF-styrelsen. 
 
 
3 §. Anmälan till mästerskapstävling 
I anmälan till mästerskapstävling ska föreningen, på varje sträcka, ange de anmäldas namn i 
rangordning. 
 
Anmälan, som kommer in efter anmälningstidens utgång, kan lämnas utan avseende. Anmälan får 
återtas, se även 4 §. Övriga bestämmelser om anmälan finns i 1 kapitlet 6 § och 8 § samt i de olika 
kanotgrenarnas tävlingstekniska regler. 
 
 
4 §. Anmälningsavgift  
Anmälningsavgiftens storlek bestäms av förbundsmötet (1 kapitlet 6 § 4:e stycket). Om anmälan 
återtas har föreningen inte rätt att få igen anmälningsavgiften (1 kapitlet 6 § 9:e stycket).  
 
 
5 §. Gallring 
Förbundsstyrelsen får, om ett stort antal deltagare har anmälts på en sträcka, gallra bland de 
anmälda. Förbundsstyrelsen kan besluta att gallring ska ske enligt rankinglista. I annat fall sker 
gallringen med de rangordningar som har angetts i anmälningarna som grund. 
 
 
6 §. Funktionärer vid mästerskapstävling 
Förbundsstyrelsen ska vid SM, JSM, USM och RM utse följande funktionärer: 
Sprint: överledare, lottningskontrollant, bandomare och starters. 
Slalom/störtlopp: överledare, banläggare och domarchef. 
Övriga grenar: överledare. 
SDF-styrelsen utser överledare vid DM, JDM och UDM. 
 
 
7 §. Kungörande av mästerskapstävling 
Inbjudan till mästerskapstävling ska kungöras i Förbundets officiella kungörelseorgan senast 3 
månader före första tävlingsdag. Se även 1 kapitlet 5§. 
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8 §. Minsta antalet startande 
För att en mästerskapstävling ska äga rum måste minst tre kanoter, i stafett/lag minst tre lag, från 
minst två föreningar starta. Om det sker strykningar så att det blir endast två 
deltagare/besättningar/lag påverkas inte mästerskapets giltighet.  
 
När det gäller H/D60 och äldre räcker det med två kanoter/lag från två föreningar för att en 
mästerskapstävling ska äga rum. 
 
Är det fråga om DM, JDM eller UDM i fyrmanskanot/stafett/lag, räcker det med två lag från två 
olika föreningar.  
 
 
9 §. Mästerskapstecken och prisplaketter 
RF:s mästerskapstecken utdelas om tävlingen gäller SM, DM, JSM eller JDM (H/D 18, utom i 
kanotpolo där H/D 21 är mästerskapsklass för juniorer). Om tävlingen gäller besättningskanot eller 
lag får klubben RF:s mästerskapstecken, dessutom får deltagarna i kanoten/laget RF:s mästerskaps-
tecken i miniatyr. Mästerskapstecken i silver och brons utdelas till andra och tredje pristagarna. Om 
det blir delad seger så delas två eller fler guld ut. Om två delar segern delas inget silver ut men en 
bronsmedalj. Om tre eller fler delar segern delas varken silver eller brons ut. Om det blir delad 
silverplats delas ingen bronsmedalj ut. Om det blir delad tredjeplats får alla treor bronsmedalj.  
 
Om tävlingen gäller RM (Förbundets mästerskapstävlingar) utdelas i stället Förbundets 
mästerskapstecken på samma sätt.  
 
Arrangören av mästerskapstävling beställer tecken och plaketter genom förbundskansliet när det 
gäller SM/RM samt genom SDF-styrelsen ifråga om Distriktsmästerskap. Arrangören bekostar 
inköp och gravering av mästerskapstecken och plaketter om SDF inte beslutat annan ordning för 
Distriktsmästerskap. 
 
H/D 14 är inte en mästerskapsklass (varken SM eller RM). Det arrangeras normalt en tävling för 
klassen i samband med mästerskapstävlingar. Arrangören beställer plaketter via kansliet. 


