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SVENSKA MASTERSCUPEN I KANOT 2019. 
 

Masterstinget har beslutat att för år 2019 köra Masterscupen som föregående år. 

Cupen med åldersfaktorer är uppdelad i två H/D 27-55 och från H/D 60 och 

uppåt. De heter Svenska Masterscupen SMCY och SMCÄ. För deltagande i 

Masterscuperna krävs det att man är med i en svensk kanotklubb och har 

tävlingslicens.   

 

Svenska Masterscupen (SMC) körs enligt tidigare upplägg där vi räknar  lopp 

som har gemensam resultatlista och är längre än 2000 m. Vi har beslutat att 

släppa in kanotister även i åldern 19-26 år som är nybörjare eller tränar lite 

mindre så de inte vill delta i seniortävlingarna men ändå vill tävla mot 

jämbördigt motstånd. Efter varje tävling gör vi två korrigerade resultatlistor för 

de två olika åldersgrupperna med hjälp av åldersfaktorer. Eftersom det finns 

faktorer även för kvinnor och C-1 herrar kan vi göra en gemensam resultatlistor. 

Finns det mastersklass i inbjudan skall man anmäla sig i den klassen för att vara 

med i cupen. En del arrangörer har ingen mastersklass men då skall man i 

anmälan ange att man deltar i masterscupen. Viktigt är också att man fyller i 

födelseår. Att delta i masterscupen kostar inget extra. 

 

Poängberäkningen är 100, 90, 85, 82, 80, 79, 78,…..…… alla får minst 1 poäng.  

Resultaten från de 3 bästa deltävlingarna räknas, varav minst en deltävling skall 

vara 10 km eller längre och en tävling 5000 m i sprintkanot. Vid lika poäng 

räknas flest segrar vid inbördes möte.  Vid lika antal segrar vinner den som var 

bäst på SM i maraton om ingen av dem deltagit där vinner den som var bäst på 

SM 5000 m. De 10 första placerade erhåller pris i SMCY och SMCÄ   

 

Klubbtävling 
I klubbtävling räknar vi 1 poäng för varje målgång som klubben genomför. 

Klubbtävlingen är till för att stimulera klubbarna att delta med fler deltagare. 

 

Vilka tävlingar ingår i cupen? Alla inhemska sanktionerade tävlingar som 

finns med i Kanotförbundets tävlingskalender och har markering för masters. 

 

Tillåts vilka kanoter som helst i cupen?  
Alla enskrovskanoter utan bärplan är godkända. Vid SM och sprinttävlingar 

godkänns bara de kanoter som följer de vanliga tävlingsbestämmelserna, annars 

får man delta utom tävlan men resultatet räknas in i cupen. 

 


