SADE 2008
Lördagen den 19e juli i Nynäshamn

Välkommen till årets upplaga av Stockholmscupens mest "vågade" lopp. Tävlingen är öppen för alla
oavsett kön, ålder, klubbtillhörighet eller typ av kanot. Poäng ges dock bara till dem som paddlar eneller tvåmanskanoter.
Starten
Starttid och plats meddelas i samband med bangenomgång kl 0930 vid Nynäshamns segelsällskap på
Strandvägen 26, samling sker vid niotiden på samma plats.
Banan
Exakt bansträckning meddelas vid bangenomgången, men en kvalificerad gissning kommer meddelas
på klotterplanket på stockholmscupen.com när en lika kvalificerad väderprognos finns tillgänglig.
Ambitionen är att lägga en bana på mellan 2 och 5 mil och där det skall gå att utnyttja vindar och
vågor på ett positivt sätt.exempel på banor kan vara runt Muskö, Järflotta eller Landsort.
Anmälan
Jag ser fram emot Er anmälan så tidigt som möjligt, dock senast måndagen den 14e juli via mejl. I
anmälan skall tydligt framgå1) Namn (och kön om det inte tydligt framgår av namnet)2) Eventuell
klubbtillhörighet3) Födelseår4) Modell och typ av kanot5) tillsammans med vem för tvåmankanotister
Ovanstående går självklart att ändra vid samlingen innan start då det även går att lämna in
efteranmälningar.
Säkerhet
Vi uppmanar alla som skall deltaga att noga överväga och försöka minimera de risker som ett
deltagande innebär. För att få cuppoäng krävs en godkänd flytväst (bra passform och minst 50N
flytkraft). I övrigt ställs inga krav på säkerhetsutrustning. Flyttankar eller vattentäta skott är dock att
rekommendera baserat på förra årets händelser.
Poäng
Poäng till Stockholmscupen ges för en- och tvåmanskanoter. Tvåmanskanotister får ett tidstillägg på
3,5% av sin sluttid. Därefter sorteras de in i resultatlistan med övriga och det vanliga SC systemet
förpoängberäkning av enmanskanotlopp används. Dvs. 20 p till bästa dam resp herre 19 till tvåan osv.
Alla deltagare får minst 1 p och representerad klubb får lika många poäng som dess representanter
tillsammans.
Frågor
För eventuella frågor kontakta mig via fredrik.wangler@bredband.net eller telefon 0708 73 81 77.
Mvh.Fredrik Wangler

