
Kanotslalom	  
Juniorlandslagsuttagningar	  2016	  

	  
	  
Välkommen	  på	  juniorlandslagsuttagningarna	  2016!	  Tävlingarna	  har	  till	  uppgift	  att	  ranka	  Sveriges	  aktiva	  som	  är	  
18	  år	  och	  yngre.	  
	  
De	  juniorer	  som	  

• dels	  klarat	  kvalkrav	  på	  tävling	  utomlands	  innan	  de	  svenska	  uttagningstävlingarna	  
• dels	  är	  topp-‐	  tre	  i	  sin	  klass	  totalt	  på	  de	  svenska	  uttagningstävlingarna	  

får	  delta	  på	  Junior-‐VM	  och	  Junior-‐EM	  2016.	  
	  
De	  aktiva	  som	  är	  topp-‐	  tre	  i	  sin	  klass,	  men	  inte	  har	  kvalat	  utomlands,	  blir	  en	  del	  av	  utvecklingslaget	  som	  får	  
ekonomiskt	  stöd	  från	  Svenska	  Kanotförbundet	  till	  läger.	  Stödet	  går	  till	  de	  aktivas	  föreningar.	  
	  
Uttagningstävlingarna	  2016	  
Uttagningstävlingarna	  består	  av	  fyra	  separata	  tävlingar,	  på	  fyra	  olika	  banor	  i	  Hosjöholmen	  i	  Falun.	  Varje	  tävling	  
består	  av	  endast	  ett	  åk	  på	  en	  bana.	  Ingen	  fri	  träning	  i	  banan.	  Banorna	  får	  endast	  rekognosceras	  från	  land.	  Det	  
liknar	  kraven	  på	  en	  semifinal	  på	  ett	  internationellt	  mästerskap.	  Det	  är	  två	  tävlingar	  söndag	  24	  april	  och	  två	  
tävlingar	  söndag	  1	  maj.	  
	  
Regler	  
De	  två	  bästa	  resultaten	  av	  de	  fyra	  tävlingarna	  räknas	  för	  varje	  aktiv.	  Regler	  för	  beräkning	  av	  resultat	  finns	  här:	  
http://www.kanot.com/ImageVaultFiles/id_115296/cf_78/Uttagningsregler_20160226.DOCX	  
	  
Tidsschema	  
Samma	  tider	  gäller	  24	  april	  och	  1	  maj.	  Bana	  1	  och	  3	  är	  klar	  senast	  kl	  18	  kvällen	  innan.	  Bana	  2	  och	  4	  
iordningsställs	  snarast	  efter	  att	  tävlingen	  på	  morgonen	  är	  färdig.	  Startintervall	  är	  2	  minuter.	  
	  
Tävling	  1	  och	  3	  
Kl.	  09.30	  	  C1H,	  K1D	  
Kl.	  10.40	  	  K1H,	  C1D	  	  
	  
Tävling	  2	  och	  4	  
Kl.	  13.30	  	  C1H,	  K1D	  
Kl.	  14.40	  	  K1H,	  C1D	  	  
	  
Lagledarträff	  och	  funktionärsträff	  	  
Kl.	  08	  på	  båda	  söndagar	  24	  april	  och	  1	  maj	  	  
	  
Anmälan	  
Skickas	  via	  email	  till	  Falu	  Kanotklubb	  info@falukanotklubb.se	  senast	  20	  april.	  
Kontakt:	  Soizick	  Lidström	  073-‐22	  22	  654.	  Startavgift:	  130	  kr/aktiv	  per	  start.	  
	  
	  
	  
	  
	  

Notera:	  För	  att	  delta	  på	  junior-‐VM	  och	  EM	  2017,	  måste	  den	  aktive	  kvala	  på	  tävling	  utomlands	  senast	  våren	  
2017.	  I	  praktiken	  innebär	  det	  att	  aktiva	  behöver	  tävla	  utomlands	  under	  sommaren	  2016	  för	  att	  hinna	  kvala	  till	  
2017.	  Alternativt	  våren	  2017,	  vilket	  kan	  kollidera	  med	  skolgång.	  


