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Nedenstående regler for DM er vedtaget med sigte på at, fastlægge afvigelser og tilføjelser fra
IWWF internationale regler, som er nødvendige eller hensigtsmæssige ved DM. På alle områder,
som ikke er nævnt nedenfor forsøges IWWF regler gennemført uændret, jvf. IWWF paragraf 1.03.
1. Hver disciplin består af 2 runder, en indledende og en finale.
a) Antal løbere kvalificeret til finalerunden i DM er vist i den følgende tabel og vil blive
annonceret efter indledende runde.
Antal løbere i indledende
Runde
1-5
6 - 10
11 - 12
13 - 15
16 - 19
20 eller flere

Antal i Finalen
Alle
Første 5
Første 6
Første 8
Første 10
Første 12

for at kvalificere sig til finalen SKAL løberen lave mere end 0 point i indledende runde.
2. DM vil blive afholdt som to individuelle konkurrencer i følgende kategorier:
Special DM (Senior Herrer, Senior Damer , U21 Drenge, U21 Pige, U17 Drenge, U17 Pige, U14
Drenge, U14 Pige, U12 Drenge, U12 Pige, U10 Drenge, U10 Pige)
3. DM Åben klasse for herrer og damer. Såfremt der er flere tilmeldinger til Open DM end der vil
kunne afvikles indenfor tidsplanen, vil nedenstående minimumskrav blive indført.
a) For deltagelse i Åben klasse for herrer er minimumskravene i Slalom 3,00/14,25/58, Trick
2000 point, Hop 30 meter.
b) For deltagelse i Åben klasse for damer er minimumskravene i Slalom 6,00/18,25/55, Hop
20 meter.
c) U17 og U21 løbere kvalificerer sig til Open DM indledende runde ved at placere sig i Top 3 i
de respektive discipliner ved Speciel DM.
d) For kvalifikation til den kombinerede konkurrence ved Åbne DM skal en junior eller U21
løber kvalificere sig i samtlige discipliner
e) Ved Special DM vil alle klasser som er tilmeldt rettidig blive åben
4. Alders inddeling:
U10, U12, U14, U17, U21, Senior kategorierne bestemmes efter E&A Additional rules.
5. For special DM kan en deltager starte i en og kun en kategori. Et resultat opnået i en kategori
kan tælle som rekord i den pågældende persons aldersklasse, såfremt:
a) Klassen som deltagerens aldersklasse siger at han/hun skal deltage i ikke gennemføres.
b) Deltageren i slalom har gennemført mindst 1.gennemløb med ret til at fortsætte.
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c) Hoppet har samme højde og hastighed svarende til reglerne for aldersklassen.
6. For special DM gælder det, at deltagere skal være bosat i Danmark og/eller besidde et dansk
pas samt være medlem af en klub under DVWF.
7. Det er muligt at deltage i det åbne DM, selvom man har deltaget i special DM
8. Holdkonkurrencen beregnes efter Åben DM og Special DM. Det er muligt at samme person
tæller som både f.eks. junior dreng og herre.
Holdkonkurrencen beregnes efter principperne i E&A reglerne, dog med den ændring, at der
kun medregnes 2 fra Open Klasse (Damer U21 eller Herrer) samt den bedste Junior med fuld
vægt og bedste Senior og bedste delfin med halv vægt.
a) Kombinerede point udregnes efter danmarksrekorden = 1000 point
b) Beregningsgrundlaget er de danske rekorder som er registreret pr. 31-12 året før
afholdelse af DM
c) Anvendt bådtype, trækline og håndtags type skal være offentliggjort for samtlige klubber
så tidligt som muligt og helst 3 uger før konkurrencen.
9. Overdommeren skal så vidt muligt være J1 dommer fra et andet land. Officials bemandingen
skal være af en sådan standard, at konkurrencen som minimum er Normal Homologeret.
10. Start hastighed ved Open DM i Herrer Slalom er minimum 52 km/t og i Dame Slalom minimum
49 km/t
11. Hastighed i hop er valgfri indtil maksimum i henhold til E&A Additional Rules:
12. Minimums hastigheden ved special DM i slalom er for Damer/piger 37 km/t og Herrer/drenge
40 km/t.
13. Åbne DM
For at deltage i en disciplin skal løberen have tilmeldt sig konkurrencen 14 dage før
konkurrence start til DVWF. Endvidere skal startgebyr være betalt før konkurrencens start.
Overdommeren kan til enhver tid udelukke en løber, som ikke kan fremvise gyldig rating der er
mindre end 2 år gammel.
14. Hver klub skal være repræsenteret af en og kun en team-kaptajn, som skal være til stede ved
team-kaptajn mødet før konkurrence start, enten i egen person eller ved stedfortræder.
15. Følgende tidsplan skal forsøges overholdt, dog skal konkurrencen, i tilfælde af tidsoverskud
køre non-stop. Startrækkefølge alle dagene er Piger, Drenge – U10, U12, U14, U17, U21 og
seniorer. Ved den Åbne konkurrence er startrækkefølge alle dage Damer, Herrer.
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Torsdag
08.00 – 08.15
08.15 – 08.30
09.30 – 12.30
12.30 – 14.30
14.30 – 18.00

Dommermøde
Team Captain møde
Slalom Indledende
Trick Indledende
Hop Indledende

08.00 – 10.00
10.30 – 13.00
13.30 – 16.00
16.30 – 17.15
17.30 – 18.00

Trick Finale
Slalom Finale
Hop Finale
Præmieoverrækkelse
Team Captain møde

09.00 – 10.30
10.30 – 13.00
14.30 – 17.30

Trick Indledende
Slalom Indledende
Hop Indledende

10.00 – 11.30
12.00 – 14:00
14:00 – 16:00
16.15

Slalom Finale
Trick Finale
Hop Finale
Præmieoverrækkelse

Fredag

Lørdag

Søndag
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