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Restriktioner p g a pågående coronapandemi:
Omklädningsrummen i Lissfors är inte tillgängliga för tävlande. Ta med egna tält eller byt om i det fria!
Kök m fl gemensamma ytor i klubblokalen är för att undvika trängsel endast öppna för de boende i klubblokalen.
Två toaletter finns i klubblokalen, tvätta och sprita händerna efter toalettbesök.
Ingen mat- eller fikaförsäljning kommer att finnas på tävlingsplatsen.
Prisutdelningar genomförs utomhus.
Tävlingsexpedition finns i klubblokalen direkt innanför dörren mot terrassen, endast en person åt gången vid
besök till expeditionen.
Vid sjukdomssymptom – stanna hemma! Om du blir sjuk på plats, isolera dig själv och ditt sällskap och meddela
tävlingsledningen.
Håll avstånd till personer utanför ditt eget sällskap.

Tidschema Kanotslalom Lissfors
Fredag 6/8
-15.00
Begränsad möjlighet att träna i forsen p g a banbygge.
15.00
Banskiss anslås vid Lissfors
15.00
Startlistor anslås vid Lissfors
15.00Fri träning i banan.
Lördag 7/8
Nummerlappar finns att hämta vid
08.00tävlingsexpedition/anslagstavlan.
07.30-08.30
Justering portar, banan avstängd
08.30-09.50
Tävlingsbana klar, fri träning
08.30
Samling Funktionärer, terrassen
09.45
Banan stängs för träning
10.00
Åk 1 C1Dsen, K1H14, K1Hsen
11.00
Åk 2 C1Dsen, K1H14, K1Hsen
11.40
funktionärsåk 1
12.00
funktionärsåk 2
12.30
Åk 1 C1Hsen, K1H40, K1H16, K1Djun, K1D16,
K1Dsen, C2Hsen
13.30
Åk 2 C1Hsen, K1H40, K1H16, K1Djun, K1D16,
K1Dsen, C2Hsen
14.30
Lagåk (1 åk)
16.30
Prisutdelning (mellan kval och finaler i Kajakcross)
Start
Startintervall 1 minut. Lag 2 minuter.
Tävlande kallas till start ca 2 minuter innan start.
Starter håller den tävlandes kanot innan start.
Start sker på fasta starttider. Se till att vara på plats i tid!
Tjuvstart medför diskvalifikation.
Manuell tidtagning, noggrannhet tiondels sekund.
Banan
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Vattenföringen i Västerdalälven prognostiseras att vara ca 160m3/sek vilket gör att vattnet kommer
att vara förhållandevis snabbt och kraftfullt.

Mål
Mål markeras med målskylt. Mållinjen markeras med portkäppar på land. Tid stoppas när den
tävlandes kropp passerar mållinjen.

Lagåk
Först startande i laget bär nummerlapp och startar från ordinarie startplats, övriga lagmedlemmar
startar bakom en tänkt linje från ordinarie startplats.

Övrigt
Överledare Kent-Åke Lundberg
Tävlingsledare Håkan Syrjä
Domarchef Tomas Rundgren
Banläggare Patrik Svensson

Tävlingsnämnd
Yngve Perjons
Göran Hedström
Marja Fiander

Räddningspersonal kommer att finnas på utvalda platser längs banan.
Information: Ev frågor besvaras av Håkan Syrjä 070-3197994.

