Lilla Världscupen – Bra regler att känna till
Hej alla LVC-åkare, tränare och medföljande familjemedlemmar.
Jag är tävlingsledare ansvarar för genomförandet av tävlingen. Jag har till min hjälp en
tävlingsorganisation som består av banchef, portdomarchef, haspatrullchef, arenachef
tidtagare och sekretariatschef samt 3:e jury.
Flera av er har varit med om dessa finaler vid flera tillfällen, andra är det första gången.
Därför tänkte jag att vi alla ska ha samma information inför tävlingen och vi har ett
regelverk vi måste följa.
Lagledarmötet
Tävlingen har ett lagledarmöte i målområdet där klubbarnas representanter träffar mig
och tävlingsorganisationen. Vi presenteras oss och banchef kommer prata om banan.
Väder är en faktor som kan påverka tävlingen och vi informerar hur besiktning ska gå till,
och behovet av hasning. Vid lagledarmötet samlas alla nummerlappar in för de åkare
som inte dykt upp.
Besiktning
Tävlande skall ha möjlighet att studera och lära sig banan och dess detaljer under
antingen förflyttning på skidor uppför backen eller genom s.k. "hasning där högst två
portar får passeras utan att stanna. Den aktive skall bära korrekt påsatt nummerlapp i
samband med besiktning. Överdragskläder får bäras utanpå nummerlappen vid
besiktning.
Det är förbjudet:
 att åka i själva banan
 att åka i omedelbar närhet av portarna för att "skugga" dessa.
Det är endast tillåt att genomföra en besiktning. När besinningstiden är över, måste alla
lämna banan.
Protest
Vi har en protesttid om 15 minuter efter varje åk. Protest skall inlämnas till tävlingsledning
skriftligt av lagledare och vara åtföljd av ett belopp på 200 kronor. Beloppet återbetalas
om protesten bifalls. I sekretariat finns handlings som ska fyllas i.
Tävlingsjuryn prövar och avgör protesten, meddelar snarast möjligt skriftligen sitt
utslag över protesten. Speaker meddela diskvalifikationer snarast möjligt efter varje åk,
varefter de anslås på den officiella anslagstavlan.
Omstart
Tävlande kan vid starten eller målet begära omstart om:
1a) Banan ändrats genom felaktigt placerad port;
1b) Tid ej uppmätts.
Tävlande kan även begära omstart i nedanstående fall, men skall då stanna omgående
och göra portdomaren uppmärksam på hindret/felaktigheten och därefter begära
omstart antingen vid målet eller vid starten.
2a) funktionärer, åskådare eller djur (t ex hundar som befinner sig i banan eller övrigt
uppträder så att den tävlande hindras eller störs i sin åkning);
2b) skida, stav eller annat hinder i banan som omöjliggör normal skidåkning;
2c) port eller portkäpp saknas i banan.
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Omstart kan beviljas av tävlingsledaren, starten eller jurymedlem och betraktas som
provisorisk tills juryn efter prövning godkänt omstarten.
Tävlande som medgivits omstart skall starta mellan två ordinarie åkare sedan den
tävlande i fråga anmält sig för startern och så snart detta är praktiskt möjligt. Av
säkerhetsskäl bör dock siste åkare när det är möjligt också vara den som står som siste
åkare i startlistan.
Tiden för omåkning skall gälla som sluttid, även om den är sämre än tiden för den
ordinarie åkningen. Om den tävlande diskvalificerats före den händelse som motiverat
omstart skall omåkningen icke räknas.
Om juryn finner att tävlande ej haft motiv för begäran av omstart, skall den tävlande
diskvalificeras.
Bansättarens riktlinjer
Terrängen skall utnyttjas väl. Banan skall inte bestå av en serie enformiga
standardiserade portkombinationer utan vara omväxlande och anpassad efter terrängen.
Banan skall medge en rytmisk åkning och innehålla svängar av olika radie. Tvära
svängar som förstör rytmen i åkningen skall undvikas. En svår portkombination skall alltid
föregås av port där den tävlande kan kontrollera farten. Svåra portkombinationer skall ej
förekomma i början eller slutet av banan.
Försenad start
Åkare som kommer för sent till starten ges möjlighet att starta vid en senare tidpunkt
som juryn beslutar om.
Det finns ett antal fall där vi måste göra bedömningar
Deltagare som tvingas avbryta sitt åk (t.ex. vid ett fall) får fortsätta åkningen så länge
åkaren inte påverkar efterföljande åkare eller har blivit passerad av denne. Min inriktning
är att inte uppmana till klättring, då åkaren kan påverka efterföljande åkare och kommer
då inte få fullfölja sitt åk. Prata gärna med era åkare om detta.
Tävlande måste passera mållinjen
A) på båda skidor eller
B) på en skida eller
C) utan skidor med båda fötterna om tävlande fallit i direkt anslutning till mållinjen.
Tävlande som brutit tävling (diskvalificerats) - t ex genom att felaktigt ha passerat
ett antal portar- och får inte fortsätter i banan eller delar därav (även målet).
Deltagare som tappar en skida utan att begå något fel får fortsätta sitt åk så länge
åkaren inte påverkar efterföljande åkare eller har blivit passerad av denne.
Jag kommer göra mitt bästa att alla ska få en rättvis och rolig tävling.
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