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1 §. Definition 
Störtlopp i kanot är en tävling, där det gäller att på kortast möjliga tid passera en bana 
bestående av strömmande vatten med inslag av fors av varierande svårighetsgrad. 
 
2 §. Kanoter        luftkuddar*** 
Typ av kanot  högsta längd minsta bredd* minsta vikt** fram/bak 
K-1   4.50 m  0.60 m  11 kg  30L /50L 
K-1Fri   fri  fri  fri  30L /50L 
C-1   4.30 m  0.70 m  12 kg  40L /50L 
C-2   5.00 m  0.80 m  18 kg  60L /60L 
 
* Skarvningen mellan däcket och skrovet kan ingå i breddmåttet, inga extra 

komponenter som påverkar måttet får läggas till. 
** Kanoten ska vara torr vid vägning.    
*** Luftkuddar är obligatoriska och räknas som en del av kanoten, de ska placeras i 

kanoten (framför fotstödet) respektive bak i kanoten (bakom sitsen). Volymen i 
säckarna bestäms genom tillverkarens märkning, vid oenighet avgör utrustnings-
kontrollanten frågan. Om beslutet överklagas avgör tävlingsnämnden frågan.  

  
Kapell räknas som tillbehör, inte som en del av kanoten. 
 
Kanoter får endast vara utrustade med en köl, en förstäv och en akterstäv. Roder är 
förbjudet på alla kanoter. Kanoterna måste byggas och hållas inom angivna mått. Reklam 
ska vara utformad enligt reglerna i allmänna tävlingsregler 1 kapitlet 11§. 
 
Kajaker (K) är däckade kanoter, som måste paddlas med dubbelpaddel och i vilka de 
tävlande sitter. Canadensare (C) är däckade kanoter, som måste paddlas med enkelpaddel 
och i vilka de tävlande står på knä. 
 
Varje tävlande är själv ansvarig för sin utrustning. Kanot som inte uppfyller ovanstående 
krav får inte starta. 
 
3 §. Säkerhetsregler för kanoten 
Alla kanoter måste vara osänkbara och vara utrustade med handtag i vardera änden som 
är placerade inom ett avstånd av 30 cm från för och akter. Följande gäller som handtag: 
- öglor av  rep, 
- rep med handtag, 
- rep som går längs kanoten från för till akter. 
Med rep avses här material som är minst 6 mm i diameter eller har ett minimalt tvärsnitt 
av 2 x 10 mm. Tejpning av handtagen är inte tillåtet. 
 
Handtagen måste alltid vara lätta att greppa med hela handen för att få ett fast tag i 
kanoten. En mall som är 10cm x 10cm x 1,5cm ska kunna träs in i handtagen utan 
problem. 
 
Kanoten ska vara utrustad med luftkuddar enligt § 2, skott är tillåtna för att komplettera 
flytanordningarna. Det rekommenderas att arrangören gör stickprov av bärförmågan på 
kanoter vid både start och mål. I osäkra fall kontrolleras kanotens egen flytförmåga. 
Kanoten måste flyta i jämnhöjd med vattenytan när den är vattenfylld.  
 
4 §. Säkerhetsregler för kanotistens utrustning 
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Varje tävlande måste bära hjälm, skor och flytväst. Hjälmen ska vara ordentligt fastsatt 
på huvudet, spänd under hakan. Den ska skydda nacke, hjässa, tinningar, panna och öron. 
Den ska bestå av ett hårt skal som på insidan har ett lager av stötabsorberande material. 
Hjälmen ska vara serietillverkad och märkt av tillverkaren för att garantera att hjälmen 
har hög kvalité. Skorna ska ha en sula för att skydda fötterna. Skorna måste sitta fast på 
foten så att de inte riskerar att tappas.  
 
En flytväst ska bestå av vattenavstötande flytmaterial jämnt fördelat fram och bak i den 
jacka eller väst, som bärs på överkroppen. Den måste kunna bära upp en vikt av bly som 
väger 6 kg och ska kunna hålla en person, som är vid medvetande, flytande med ansiktet 
uppåt i vattnet. 
 
Det rekommenderas att arrangören gör stickprov av hjälmen och bärförmågan på 
flytvästar vid både start och mål.  
 
 
2 kapitlet Tävlingsklasser och banor 
 
1 §. Klassindelning 
Störtlopp omfattar tävling i K-1, K-1 fri, C-1, C-2 och lag med 3 kanoter. 
Se även Allmänna tävlingsregler 3 kapitlet 1 §, Klassindelning. 
För mästerskapstävlingar se Allmänna tävlingsregler 4 kapitlet 1§, Mästerskapstävling. 
 
 
2 §. Lagdeltagande 
Lag genomförs i K-1, K-1fri, C-1 och C-2. Lagmedlem måste ha deltagit i en individuell 
klass, det kan vara en annan klass än lagklassen. 
 
Mixade lag är tillåtna. Förflyttning enligt följande är då tillåtet: Damer —> Herrar och C-
2 —> C-1 —> K-1—> K-1fri. 
 
Utbyte av lagmedlem se 3 kapitlet 2 § Utbyte av deltagare. 
För anmälan av lagmedlem se 3 kapitlet 1§, Anmälan.  
  
 
3 §. Startordning 
Starten ska ske klassvis. 
 
En rankinglista görs vid behov två gånger årligen av Kanotslalomkommittén, till 
säsongsstart och en gång i mitten på säsongen. Denna lista är baserad på Sverige-Cup och 
SM-resultat. Startordningen inom klassen är den omvända ordningen av den ranking som 
finns, vid lagåk är det lagets genomsnittliga resultat/ranking som är grunden för seedning. 
 
Startordningen mellan klasserna är valfri bara intervallerna mellan klasserna är tillräcklig 
för att undvika omkörningar i banan. 
 
 
4 §. Banan 
Banan för störtlopp startas uppströms och målet är nedströms i en bana som består av en 
naturlig, modifierad eller konstgjord fors. Hela banan måste vara farbar, d v s det måste 
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alltid vara en sträckning där en kanot kan passera utan att slå i botten. Alternativt att vissa 
passager har obligatorisk bärning i samband med långlopp eller/och för vissa klasser. 
 
Tre typer av banor är tillåtna:  
1.  Sprintstörtlopp, banan är 200 till 600m lång. Starten är individuell. Slutresultatet är 

summan av två åk. 
 
2.  Klassiskt störtlopp, banan ska ta mindre än 30 minuter att paddla. Starten är antingen 

gemensam eller individuell. Endast ett åk genomförs.  
 
3.  Långlopp, då banan bör vara minst 30 minuter lång. Starten kan vara antingen 

individuell eller gemensam. Bärningar kan ingå. 
 
Att bära kanoten förbi passager är inte tillåtet vid sprint och klassiskt. 
 
Banan måste godkännas med enkel majoritet av Överledare, Tävlingsledare, 
Säkerhetschef och Domarchef. Banan kan kortas för vissa klasser om en majoritet kräver 
det. Om banan inte kan godkännas kan tävlingen flyttas till alternativ plats. 
 
Farliga passager kan markeras med portar för att anvisa säker genomfart. 
 
Att bära kanoten förbi passager är inte tillåtet. 
 
 
3 kapitlet Anmälan till och händelser före tävling 
 
1 §. Anmälan   
Förutom det som stadgas i Allmänna Tävlingsregler 1 kapitlet 6 § gäller att namn på 
deltagare i enmanskanot och tvåmanskanot ska anges. Namn på deltagare i lag lämnas 
senast vid lagledarträffen för tävlingsdagen.  
 
 
2 § Utbyte av deltagare 
Förutom det som stadgas i Allmänna Tävlingsregler 1 kapitlet 8 § har förening rätt att, 
via skriftlig anmälan till tävlingsledningen, intill en timme före start ersätta högst två 
namngivna deltagare i lag. Ersättaren ska äga rätt att tävla i den aktuella klassen. 
Ersättaren kan även väljas ur annat lag som anmälts. Uppkomna vakanser pga 
omflyttning får fyllas. Ersättare får endast flyttas från lägre till högre rankat lag. Den 
ersatte får inte återinsättas i laget i eventuellt kommande åk. 
 
Utbyte av lagmedlem får även göras mellan första och andra lagåket. En sådan ändring 
måste anmälas skriftligt till tävlingsledningen. 
 
Lagmedlem som byts får inte delta i annat lag.  
 
 
 
3 §. Startnummer 
Startnummer tillhandahålls av arrangören. Siffrorna måste vara minst 15 cm höga och 
gjorda av 1,5 cm breda linjer. Startnummer ska bäras synligt på den tävlandes kropp, i  
C-2 på den främre av kanotisterna. Varje deltagare är ansvarig för sitt startnummer. 
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4 §. Startintervall 
-  Starttiden för den första starten i klassen ska anges exakt.  
-  Startintervallerna för individens start i klassen kan variera, den exakta starttiden 

avgörs av startern. 
Startintervallen är normalt samma genom hela tävlingen, men kan justeras ex vid  
TV-sändning. 
 
Vid klassiskt störtlopp rekommenderas startintervaller 30 sekunder individuellt och minst 
60 sekunders mellanrum för lag. 
 
Vid sprintstörtlopp bör startintervallerna vara sådana att det hela tiden finns tävlande i 
banan. 
 
5 §. Tävlingsprogram 
Vid sammanställningen av tävlingsprogrammet ska följande principer gälla: 
-  De individuella klasserna körs före lagklasserna. 
-  Åken för en individuell klass måste genomföras på samma dag (även vid sprint 

bör båda åken i en klass genomföras under en dag) 
-  De två individuella åken för en deltagare i en och samma klass bör inte inträffa 

inom en timmes tid. 
-  Om ordningsföljden mellan loppen angivits i inbjudan och intervallerna mellan 

loppen angivits i det preliminära programmet bör arrangören följa dem så lång det 
är möjligt utifrån de anmälningar som kommit in. Om arrangören ändrar 
ordningen ska de deltagande föreningarna underrättas om detta 2 dagar före första 
tävlingsdagen (Allmänna tävlingsbestämmelser 1 kapitlet 7 §.) 

- Vid upprättandet av startlistan ska hänsyn tas till kanotisternas prestationsförmåga 
så att ikappkörningar undviks.  

  
6 §. Lagledarträff 
Varje lagledare ska ges möjlighet att på lagledarträffen, senast en timme före första start i 
det 1:a åket av tävlingen få skrivna direktiv angående följande punkter: 
- Startlistan, innehållande namn, klubb, lottning samt starttider. 
- Tider när banan är öppen för träning och regler angående träning. 
- Uppgift om startlinje och mållinje. 
- Startintervaller (träningsåk och tävling) och startsignal. 
- Signal från domare om åkare ska lämna plats i banan. 
- Plats där tävlingsnämnd och tävlingsansvariga kan träffas. 
- Tid och plats för kontroll av kanoterna och övrig utrustning. 
- Återtransport av kanot från mål till start i de fall arrangören ordnar sådan. 
- Prisutdelning. 
 
Följande punkter ska även diskuteras på lagledarträffen: 
- Eventuellt val av tävlingsnämnd. 
- Ytterligare instruktioner till de tävlande. 
- Ändringar och återtagande av anmälningar. 
7 §. Träning 
Banan ska vara öppen för träning senast en dag före tävlingens början. 
Om vattennivån kommer att ändras speciellt för tävlingen, måste arrangören ange en tid 
då vattennivån är densamma som vid tävlingen. Detta ska ske tidigast en dag före 
tävlingen och senast två timmar före tävlingen. Tiden ska räcka till för att genomföra ett 
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träningsåk för varje deltagare. Banan avstängs för träning före första start. 
 
De tävlande måste använda nummerlappar, om de är utdelade, såväl under träning som 
under tävling. 
 
Arrangören kan ta tid under träningsåken och anslå även dessa resultat. 
 
 
4 kapitlet Genomförande av tävling 
 
1 §. Deltagande 
Den tävlande deltar på egen risk. Varken Förbundet eller arrangören tar ansvar för 
olyckor eller skada på utrustning som uppstår vid tävlingen. 
 
2 §. Start 
Startern kan vägra att starta en tävlande om han/hon: 
 - inte följer säkerhetsreglerna, 
 - inte kommer till start i tid, efter att ha blivit kallad, 
 - inte har startnummer, 
 - inte följer starterns order. 
All förlorad tid på grund av ovanstående belastas den tävlande. 
 
Starterns direktiv måste följas. Startern ensam avgör alla frågor rörande starten. Starterns 
utslag kan inte överklagas. 
 
Individuell start. 
Start ska ske antingen direkt uppströms eller nedströms. Varje kanot bör hållas i 
startposition av en medhjälpare till startern, tills start sker. 
 
Endast stillastående start är tillåten. 
 
I lagåk måste andra och tredje kanoten vara stilla (helst fasthållna) i startposition till dess 
startsignalen ljuder. Alla i laget måste passera startlinjen inom 10 sekunder efter 
startsignalen.   

Gemensam start 
Vid gemensam start ska platsen väljas så att rättvisa förhållanden gäller för alla 
deltagande. 
 
Tävlande som inte följer tävlingsarrangörens säkerhetsanvisningar får inte starta. Kanotist 
ska befinna sig på startlinjen vid föreskriven tid för start som angetts i programmet. 
Startkommando ska ges även om någon kanotist inte befinner sig på startlinjen. Vid 
starten får kanoternas förstävar inte ligga framför startlinjen och inte vara i rörelse framåt.  
 
Startkommando är ordet "Färdiga" åtföljt av ljudsignal eller ordet "Gå". Om tävlande 
överskrider startlinjen eller startar paddlandet före startsignalen har han/hon gjort en 
felaktig start. Tävlande som gör en felaktig start ska tilldelas en varning. En andra 
varning resulterar i två minuters tidstillägg. En tredje varning innebär diskvalifikation. En 
diskvalificerad deltagare måste lämna startlinjen omedelbart. Om kanotist tilldelas två 
minuters tillägg ska lagledare omgående informeras och de tävlande ska om möjligt 
informeras vid nästa kontrollpunkt. 
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3 §. Felaktig start 
Endast startern har beslutanderätt om felaktig start har skett och återkallar den tävlande 
med hjälp av överenskommen signal. Startern beslutar om en andra start ska tillåtas och 
meddelar domarchefen. 
 
 
4 §. Hjälp till medtävlande i fara 
Eftersom störtlopp är lika mycket en tävling mot elementen som mot andra tävlande, är 
det nödvändigt att varje tävlande, som finner någon annan tävlande i verklig fara, 
omedelbart ger honom/henne all nödvändig och möjlig hjälp eller riskerar livstids 
avstängning. En tävlande som gett nödvändig och möjlig hjälp till en medtävlande har 
rätt till ett omåk. 
 
 
5 §. Förlust av paddel eller paddelbrott 
När en tävlande bryter eller förlorar sin paddel får han/hon endast använda reservpaddel 
som medförs på kanoten. I lagtävling, kan en extra paddel lånas från en medlem i laget. 
 
 
6 §. Lämna plats i banan 
Varje tävlande som körs om av en annan tävlande ska lämna den omkörande fri passage 
om den omkörande skriker ”FREE” eller ”UR SPÅR”. 
 
 
7 §. Kapsejsning  
En tävlande får efter en kapsejsning sätta sig i kanoten och fortsätta tävlingen. 
 
 
8 §. Tidtagning 
Tiden för ett åk tas: 
-  Från och med det ögonblick när den tävlandes kropp först bryter startlinjen, till 

och med det ögonblick när den tävlandes kropp bryter mållinjen. I C-2 den första 
kroppen som bryter linjen. 

-  I lagåk från och med det ögonblick när den första kanotisten lämnar starten (enligt 
ovan) till och med den sista kanotisten går i mål. 

 
Resultatet ska anges i sekunder och tiondelar av sekunder. Om elektriska eller optiska 
brytare används vid start och mål kan även hundradelar av sekunder anges.  
 
 
 
9 §. Målet 
Mållinjen måste markeras tydligt på båda sidor. Mållinjen får markeras med en bred port. 
  
En tävlandes åk är avslutat när han/hon bryter mållinjen. 
 
Den tävlande får inte passera mållinjen mer än en gång utan att hotas av diskvalificering 
från innevarande åk. 
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Vid lagtävling måste alla tre kanoterna passera mållinjen inom 15 sekunder. 
 
 
10 §. Beräkning och offentliggörande av resultaten 
Slutresultatet är tiden i sekunder, ex. 1 minut, 30 sekunder, 5 tiondels sekunder, skrivs 
som 90,5 sekunder. Om det är två åk är slutresultatet summan av första och andra åkets 
resultat.   
 
Så snart resultat av en tävlandes eller ett lags åk är klart måste startnummer och åktid 
sättas upp på en framträdande plats tills tiden för protest gått ut. Resultatet bör också 
utlysas via högtalare. 
 
 
11 §. Dött lopp 
Om två eller flera tävlande eller lag får samma resultat, blir resultatet oavgjort. 
 
 
12 §. Protester 
Protest beaktas endast om: 
-  Den överlämnas skriftligt av lagledaren. 
-  Den överlämnas inom 20 minuter efter offentliggörandet av resultatet för siste 

man i klassen. 
-  Den överlämnas personligen till domarchefen och åtföljs av en protestavgift, vars 

storlek fastställs av förbundsmötet. 
Protestavgiften återlämnas om protesten godkänts. Om protesten inte godkänts, lämnas 
protestavgiften över till tävlingsarrangörerna. 
 
En protest kan inlämnas mot ett domslut: 
-  Om det var dålig eller ingen bevakning vid aktuell del av banan. 
-  För ett beslut som troligen eller sannolikt är felaktigt. 
-  För tydliga oegentligheter i tävlingens genomförande. 
 
Domarchefen beslutar i protestärenden efter att ingående studerat reglerna, hört berörda 
funktionärer och informerat sig om andra faktorer i ärendet. Domarchefen avger sitt 
beslut skriftligt. 
 
Efter domarchefens omdöme kan förfrågningar angående tekniska fel besvaras som enkla 
frågor utan avgift. 
 
 
 
 
 
13 §. Diskvalificering från ett åk 
Om en tävlande startar i en kanot som inte följer reglerna, kan han/hon diskvalificeras 
från åket av domarchefen. 
 
En tävlande som accepterar hjälp utifrån kan diskvalificeras från åket av domarchefen 
efter det att han/hon har informerats av den funktionär som bedömt situationen. (Se dock 
4 kapitlet 5 § Förlust av paddel eller paddelbrott). 
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Som hjälp utifrån betraktas: 
-  All hjälp som ges till tävlande eller dennes kanot. 
-  Att ge, överräcka eller kasta till en tävlande en extra paddel eller dennes egen 

förlorade paddel. 
-  Om någon annan än den tävlande själv vänder på, knuffar eller sätter kanoten i 

rörelse. 
-  Om instruktion ges till en tävlande på elektroakustiskt eller elektromagnetiskt sätt, ex 

radiokommunikation mellan den tävlande och någon annan person. 
 
En tävlande som inte är klar att starta enligt tidsprogrammet kan diskvalificeras (vägras 
starta av startern se 4 kapitlet 2 §), om det beror på försumlighet från den tävlandes sida. 
 
Passeras mållinjen upp och ned diskvalificeras den tävlande från åket. Kanoten betraktas 
som upp och ned när den tävlandes bål och huvud är helt under vatten. 
 
Om ett lag inte passerar mållinjen med alla lagmedlemmar inom ett 15 sekunders 
intervall blir laget diskvalificerat från åket. 
 
Överklagande av domarchefens beslut görs till tävlingsnämnden, se 5 kapitlet 2 §. 
 
 
 
14 §. Diskvalificering från tävlingen 
En tävlande som försöker vinna en tävling med otillåtna medel, som bryter mot regler 
eller som ifrågasätter deras värde, diskvalificeras från tävlingen.  
 
Om en tävlande tvingas bryta mot reglerna på grund av annan persons handlande, 
beslutar tävlingsnämnden om den tävlande ska diskvalificeras från tävlingen eller inte. 
 
Varje tävlande, lagledare eller funktionär, vars uppträdande är avvikande från god sed 
och regler för tävlingen, kan tillrättavisas av domarchefen. Tävlingsnämnden måste 
informeras om detta och kan efter upprepade påstötningar diskvalificera/utesluta den 
tillrättavisade från tävlingen, se även 5 kapitlet 3 §. 
 
Vid diskvalifikation beroende på doping, se allmänna tävlingsregler 1 kapitlet 10 §.   
 
Överklagande av domarchefens beslut görs till tävlingsnämnden, se 5 kapitlet 2 §. 
Överklagande av tävlingsnämndens beslut se 5 kapitlet 4 §. 
 
 
 
§ 15. Säkerhetsåtgärder 
Om säkerhet stadgas det i 1 kapitlet 2§, 3§ och 4§, 3 kapitlet 6§, 4 kap 2§, 4§ och 13 § 
samt 5 kapitlet 1 §, 3 § och 5 §. 
 
Den tävlande måste alltid kunna lämna kanoten omedelbart.  
 
Om säkerhetsföreskrifterna inte följs är starter, startmedhjälpare, domarchef och 
utrustningskontrollant inom sina ansvarsområden, ansvariga för att hindra en tävlande 
från att starta. 
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5 kapitlet Tävlingsorganisation 
 
1 §. Funktionärer 
Varje kanotslalomtävling ska hållas under medverkan av följande funktionärer: 
  1. Överledare    
  2. Tävlingsledare 
  3. Säkerhetschef  
  4. Domarchef  
  5. Sektionsdomare 
  6. Starter 
  7. Startmedhjälpare 
  8. Måldomare 
  9. Tidtagare 
10. Sekretariatschef 
11. Utrustningskontrollant 
12. Mediaansvarig 
Förutom dessa funktionärer bör en tävlingsnämnd finnas (se 3 §). Funktionärerna 
nummer 1, 2, 4 och 5 bör vara godkända funktionärer enligt Förbundets utbildningsplan. 
En funktionär kan ha en eller flera funktioner.  
 
 
2 §. Protest och överklagande till tävlingsnämnden   
En protest till tävlingsnämnden måste lämnas skriftligt av lagledaren. 
 
En protest eller ett överklagande till tävlingsnämnden måste åtföljas av en avgift, vars 
storlek fastställs av förbundsmötet. Avgiften återlämnas om protesten/överklagandet är 
delvis eller helt godkänd. Om protesten eller överklagandet inte godkänts, överlämnas 
avgiften till tävlingsarrangörerna. 
 
Ett överklagande till tävlingsnämnden mot domarchefens beslut kan göras när beslutet 
går emot tävlingsreglerna. 
 
Fakta kan inte bestridas genom en protest/överklagande till tävlingsnämnden. 
 
Ett överklagande till tävlingsnämnden mot ett beslut av domarchefen under tävlingens 
gång kan överlämnas senast 20 minuter efter det att den senare har meddelat sitt beslut. 
 
 
Ett överklagande kan göras till tävlingsnämnden angående en tävlandes rätt att delta i en 
tävling, om en protest har lämnats till tävlingsledningen minst en timme före tävlingens 
början, men inget beslut har fattats i frågan. 
Ett överklagande till tävlingsnämnden mot ett beslut beträffande rätten för en tävlande att 
delta i en tävling kan göras fram till tävlingens början. 
 
Tävlingsnämndens ordförande måste omedelbart kalla samman tävlingsnämnden om ett 
riktig överklagande behöver behandlas. Nämnden måste fatta sitt beslut inom 60 minuter 
efter mötets start. Beslutet ska meddelas skriftligt genom riktiga argument till den som 
lämnat in protesten/överklagandet. 
 
Tävlingsnämnden bör konsultera domarchefen, domarna och andra funktionärer för att få 
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nödvändig information för att kunna ta sitt beslut. 
 
3 §. Tävlingsnämnd 
En störtloppstävling bör ha en tävlingsnämnd med 3 medlemmar. Tävlingsnämnden utses 
av lagledarträffen. Medlemmarna i tävlingsnämnden bör vara godkända funktionärer. En 
deltagande klubb får inte ha mer än en representant i tävlingsnämnden. Tävlande får inte 
vara medlem i tävlingsnämnden. En representant från den arrangerande organisationen 
ska vara tävlingsnämndens ordförande. 
 
Tävlingsnämnden tar emot protester mot att tävlingsreglerna inte följs och har avgörandet 
i händelse av oenighet beträffande tolkningen av reglerna samt tar emot överklaganden 
mot domarchefens eller tävlingsledningens beslut. Tävlingsnämnden beslutar i alla frågor 
som uppkommer under tävlingen och som inte behandlas i reglerna. Tävlingsnämndens 
beslut måste ske i enlighet med SKF:s stadgar och regler. Vid lika röstetal beslutar 
ordföranden. 
 
Tävlingsnämnden kan diskvalificera en tävlande från hela tävlingen. 
 
I de fall att en tävlingsnämnd inte väljs, behandlas alla ärenden av domarchefen. 
 
Avslås protest, får tävlande genom sin förening överklaga beslutet, se 4 §. 
 
 
4 §. Överklagande till förbundsstyrelsen 
En deltagande förening har rätt att inom tio dagar efter tävlingsdagen lämna ett 
överklagande till förbundsstyrelsen mot ett beslut av tävlingsnämnden under tävlingen. 
Förbundsstyrelsen fattar ett beslut och lämnar ett skriftligt svar till den som överklagat. 
 
 
5 §. Funktionärernas uppgifter   
Överledare leder tävlingen i enlighet med reglerna. 
 
Tävlingsledare är ansvarig för lokala förberedelser och genomförandet av hela tävlingen 
samt för installering och rätt funktion av den tekniska utrustning som behövs för 
tävlingen. TL ska förbereda en lämplig plats för dopingkontroll. Det är viktigt att 
dopingkontrollanter som även kan dyka upp oanmälda ges bra förutsättningar att 
genomföra sitt viktiga arbete. 
 
Säkerhetschef räddar under rådande omständigheter tillsammans med sitt team tävlande 
som har kapsejsat. Han/hon måste ha nödvändig säkerhetsutrustning tillgänglig, samt 
utrustning för första hjälpen. Han/hon måste kunna ge effektiv hjälp till en tävlande i 
nödsituation. En sjukvårdsutbildad person med god kunskap i första hjälpen måste finnas 
tillgänglig kontinuerligt. 
 
Domarchefen måste garantera att tävlingen genomförs korrekt och i enlighet med 
tävlingsreglerna. Han/hon tolkar tävlingsreglerna och kan diskvalificera en tävlande eller 
bevilja ett omåk. Domarchefen ska lämna en skriftlig rapport angående genomförandet av 
tävlingen till kanotslalomkommittén om den önskar det. 
 
Sektionsdomare kontrollerar och är ansvarig för att reglerna följs på sin sektion av 
banan. Sektionsdomare meddelar sina beslut till domarchefen och sekretariatet. 
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Starter kontrollerar att de tävlande startar i rätt ordning och ger startorder. Se även  
4 kapitlet 2 §. 
 
Startmedhjälpare kontrollerar att den tävlandes kanot och personliga utrustning 
(flytväst och hjälm) följer säkerhetsföreskrifterna och är märkt av 
utrustningskontrollanten om tävlingsledningen så bestämt. Startmedhjälpare kan förbjuda 
tävlande att starta om utrustningen inte följer säkerhetskraven. 
 
Måldomare avgör när den tävlande bryter mållinjen och samarbetar med startern om 
exakt sluttid. 
 
Tidtagare är ansvarig för att exakt tid tas tar tid i samarbete med starter och måldomare. 
 
Sekretariatschef ansvarar för att resultatlistor sammanställs. 
 
Utrustningskontrollant kontrollerar kanoter och övrig utrustning som används i 
tävlingen så att de överensstämmer med reglerna samt märker dem, om tävlingsledningen 
bestämt det, i samband med detta. 
 
Mediaansvarig ska förse TT och övriga massmedia med material av intresse före, under 
och efter tävlingen. Den mediaansvarige har rätt att, från samtliga funktionärer så 
skyndsamt som möjligt, få den information han/hon frågat efter. 
 
Allmänt 
Ingen funktionär är tillåten att genom tillrop eller på annat sätt ge tekniska råd till en 
tävlande under pågående åk.  
 


