
	  
Välkommen till Falköpings Parallellen! 

Söndagen den 3 mars 2013 
FAIK Slalom inbjuder distriktets åkare till en kul och rafflande tävling. 

(Vi har ingen möjlighet att ta mot åkare som ej tillhör distriktet) 

• Nummerlappar från 7.30 
• Lagledarmöte 8.30 
• Besiktning 8.45 
• Första start 9.30  
• Klasser D/H 9-10, D/H 11-12, D/H 13-14, D/H 15-16 
• Priser  

o 9-10 Medaljer till alla samt pokal plac 1-3 
o 11-12,13-14  Pokal placering 1-4 samt placering 5 (4st) 
o 15-16 pokal plac 1-3 

• Anmälan Idrott online senast onsdag 27 februari kl 23.59 
• Anmälningsavgift 100kr  
• OBS!!!! Ingen efteranmälan 
• Liftkort köpes på plats av Falköping Alpin kostnad 100 kr 
• Tävlingsledare  Niklas Andersson 070 8210849 

 
Tävlingen genomförs enligt SSF regler för parallellslalom. Alla deltagare får åka 
parallellslalom och placeras in i en stege med 16 åkare, i de fall fler är anmälda i klassen 
läggs ytterligare heat till så att man kvalar in till 8:delsfinalen. För LVC  klasserna sker en 
Seedning efter den LVC poäng åkarna fått efter 15 tävlingsåk tom den 24/2 varav de 9 bästa 
räknas.  (detta för att vi skall få tid att arrangera tävlingsstegar) Övriga klasser lottas.    
Indelningen i heat görs så att 1:an möter nummer 16, 2:an möter nummer 15 osv. Om fler än 
sexton deltagare finns så möts de sist placerade för att kvala in till respektive heat 1,2 ,3 osv 
tills alla deltagarna fått plats. Om färre än sexton åkare deltar innebär detta att 1:an åker 1 
heat utan motstånd och  automatiskt går vidare till nästa omgång osv. Parallellslalom körs 
fram till final samt plats om 3:e pris, detta innebär att placering 1-4  fördelas i två finaler. 
Plats 5-8 får placering 5 och plats 9-16 får placering 9.  LVC Poäng fördelas efter placering 
enligt ovan   
Vi kommer att köra klassvis fram till finalerna. Finalerna i samtliga klasser kör vi sist. 
 
Som vanligt finns det möjlighet att köpa hamburgare och annat gott!  
 

 
 


