INBJUDAN

Lidköpings Kanotförening inbjuder till
FINAL i Svenska Ungdomscupen (SUC) och Svenska juniorcupen (JUC) m m. den 12-13 september 2015
Tävlingsplats:
Prel. starttid:
Tävlingsklasser:

Lidan, med start och mål vid LKF:s Kanotstadium
Lördag kl 09.00, Söndag kl 09.00.
Lagledarträff prel. 08.00 båda dagarna i serveringstältet.
500 m, 1000 m och Långlopp.

K1
Svenska Ungdomscupen (SUC)
Flickor
f -99, -00, -01, -02
Pojkar
p -99, -00, -01, -02
Flickor
f -03, -04
Pojkar
p -03, -04

(K 1) 500 m
(K 1) 500 m
(K 1) 500 m
(K 1) 500 m

(K 1) 2 500 m
(K 1) 2 500 m
(K 1) 1 250 m
(K 1) 1 250 m

Svenska Juniorcupen (JUC)
Juniorer, damer/herrar 21
Juniorer, damer/herrar 18

(K 1) 500 + 1000 m
(K 1) 500 + 1000 m

(K 1) 5 000 m
(K 1) 5 000 m

Svenska Ungdomsledarcupen (SULC)
Damer
(K 1) 500 m
Herrar
(K 1) 500 m
Svenska Motion/Veterancupen (SMVC-SVC-ÅK) H/D 19-34, H/D 35, 40, 45…
Damer
D 27, 35, 40, 45…
(K 1) 500 m
(K 1) 5 000 m
Herrar
D 27, 35, 40, 45…
(K 1) 500 m
(K 1) 5 000 m
Övriga klasser
Seniorer
D 22
Seniorer
H 22

(K 1) 500 m
(K 1) 500 m

(K 1) 5 000 m
(K 1) 5 000 m

K2
NELO K2 Mix-Cup
NELO K2 Mix-Cup har inte några åldersgränser på deltagarna, däremot skall det
vara en dam och en herre i respektive kanot! Endast rena klubbesättningar är tillåtna,
men varje klubb får delta med flera besättningar.
Mixed (herr/dam)

(K 2) 500 m
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Besättningslopp – K2
Vid sidan av K2 Mix-Cupen arrangerar vi vår sedvanliga K2-tävling. Som vanligt
hoppas vi också att här att få se nya och spännande konstellationer och tror att alla
ska ha möjlighet att hitta någon i sin klubb att bilda besättning med! Skulle till
äventyrs så inte vara fallet erbjuder vi år även en lottad klass för ”singlar” (här tar vi
oss rätten att lotta samman till lämplig klass). Varje tävlande får endast delta i ett K-2
lopp. Vi är tacksamma om berörda klubbar kan ta med många K-2 så loppen flyter på
bra! Deltagande i någon av K2-tävlingarna ger deltagaren ett extra poäng i
sammanräkningen i enlighet med SUC/JUC:s regler.
Mixed Pojke/Flicka 12
Mixed Pojke/Flicka 14
Mixed Pojke/Flicka 16
Mixed Herr/Dam 18
Max 28 år tillsammans – Herr och/eller Dam
Max 36 år tillsammans – Herr och/eller Dam
Ungdom (max 16 år)/Förälder
Ungdom (max 16 år)/Ledare
Syskon (max 16 år)
Lottad ”singel”-klass

(K 2) 500 m
(K 2) 500 m
(K 2) 500 m
(K 2) 500 m
(K 2) 500 m
(K 2) 500 m
(K 2) 500 m
(K 2) 500 m
(K 2) 500 m
(K 2) 500 m

Startavgift
Startavgifter tas ut enligt följande:
80 kr per kanot och start
 SUC/SULC
130 kr per kanot och start
 NELO K 2 MIX-CUP
80 kr per kanot och start (½ startavg vid singelanmälan)
 Besättningslopp K2
 D/H 18/21/22, Veteraner 130 kr per kanot och start
Anmälan
Tävlingsanmälan (samt bokning av mat och logi) görs via det tävlingsadministrativa
systemet ERT-Tournament. Anmälningsportalen finns på http://teamsite.prorok.se.
Anmälan skall göra senaste den 2 september.
Efteranmälan
Efteranmälan, mot sedvanligt förhöjd avgift (dubbel startavgift), tas emot i mån av
utrymme. OBS! Vid efteranmälan måste licensnumret på de tävlande anges!
Tidsprogram
Läggs ut på www.lidkanot.nu (ca en vecka innan tävlingen). Samtliga 500 m-lopp
går på lördag och långlopp på söndag.
Grupplogi
Finns att tillgå på hårt underlag i gymnastiksal för 70 kr per person och natt. Logi
bokas i samband med tävlingsanmälan. Nycklar lämnas ut vid tävlingsplatsen fram
till kl 21.00 fredag kväll. Vid sen ankomst eller vid frågor kontakta
tavling@lidkanot.nu
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Camping
Vid tävlingsplatsen finns plats för ett begränsat antal husvagnar. För bokning av plats
kontakta tavling@lidkanot.nu. Avgiften 100 kr/dygn betalas vid ankomst. I övrigt
hänvisas till Lidköpings Kronocamping (stugor och camping), tfn 0510-268 04 fax
0510-211 35.
Övrig logi
I Lidköping finns ett vandrarhem (STF) som nås på tfn 0510-664 30, information om
övrigt boende kan fås via http://lackokinnekulle.vastsverige.com, eller från
turistbyrån tfn 0510-77 05 00.
Mat
Under lördag och söndag erbjuds lunch i Lidköpings Arena (i anslutning till dusch &
omklädning) till en kostnad av 75 kr per portion. Luncherna serveras med grönsallad,
dryck och knäckebröd. Luncherna serveras mellan kl. 11:00-13:30.
OBS att lunch måste beställas och betalas i samband med tävlingsanmälan.
Beställningen är bindande! Även specialkost (vegetariskt alternativt laktos- och
glutenfritt) anmäls på samma sätt, med tillägget att vi även önskar namn på de som
önskar specialkost.
Betalning
Startavgifter, bokad logi och mat i Lidköpings Arena betalas i samband med anmälan
till bg 5825-2560.
Aktivitet lördag kväll
Vi planerar för någon form av social aktivitet på lördag kväll, mer information
kommer på hemsidan (www.lidkanot.nu).
Övrigt
LKF tillhandahåller långloppsnummer, förlorat långloppsnummer ska ersättas med
100 kr. Deltagande föreningar håller med egna nummerlappar för kortlopp.
Om någon i föreningen har speciella behov under tävlingarna ska detta meddelas i
samband med anmälan. Detta gäller exempelvis behov av lyfthjälp eller eventuella
allergier eller sjukdomar som kan påverka tävlandet.
Övriga frågor
Via e-post tavling@lidkanot.nu eller ring Stenne Olsén (070-5656981) eller Folke
Cerenius (070-244 7631).

Varmt välkomna till Lidköping önskar
Lidköpings Kanotförening!
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