SVWF och Wakeboardkommitteen kommer för första gången att skapa en
organiserad tour i Wakeboard Kabel i Sverige! Vårt mål med satsningen är att främja
sporten genom att få fler deltagare, både inom bredd och elit samt attrahera fler åkare
att delta på flera deltävlingar. Samtidigt vill vi göra det lätt för dom föreningar/parker
att arrangera en tävling. Målet är kort och gott att exponera sporten runt om i landet.
Vi hoppas att ni som arrangör, park eller klubb ser möjligheten att bli en del av
SWPT2018 för att säkra sommarens händelse.
Vi planerar 4-5 stop och hoppas på en bra geografisk spridning samt tävlingar under
hela säsongen. Om vi får fler sökande än det antal stopp vi planerat kommer vi välja
ut vilka vi anser lämpliga, men en del fokus ligger på att föreningar som inte har
anordnat tävling förut skall få prova på detta. Får man ingen tävling i år kommer man
få en viss förtur nästa år
Touren har egna sponsorer som kommer att exponeras på de arenor som blir valda
till årets tour. Ni, som teknisk medarrangör, bär själva ansvaret för hur era lokala
sponsorer används d.v.s. hur eventuella priser, exponering och prispengar fördelas
vid respektive deltävling.
Specifika tourpoäng kommer att delas ut till enskilda åkare i varje klass samt även till
varje klubb. Klubbtävlingen i touren innebär att varje deltagande klubb kan anmäla
maximalt 4 stycken åkare som ska ingå i poängberäkning. Dessa ska innan varje
deltävling specificeras innan start och klubbens lag kan således se olika ut vid de
olika deltävlingarna. Touren kommer efter avslutad säsong att kora en totalvinnare av
touren i varje klass samt dela ut pris för bästa klubb!
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SVWF Wakeboardkommittee har tagit hänsyn till tävlingar som arrangeras både
internationellt samt nationellt och presenterar härunder datum för önskemål att
anordna en deltävling i SWPT2018. Per dags datum finns det redan två officiella
deltävlingar i SWPT2018!

•
•
•
•
•
•
•
•

25–27 maj
1–3 juni
8–10 juni
15–17 juni
29 juni – 1 juli: Lucas Only (Västerås)
6 - 8 juli
14-15 juli
31augusti – 2 september: Rail Riot (Malmö)

SVWF och SWPT2018 kommer att ombesörja:
-

Att domare finns på plats på varje deltävling
Speaker
Anmälan online
Poängberäkning (För touren)
Tävlingströjor (Toursponsor)
Förhoppningsvis livestreaming.

Föreningens ansvar:
-

Ansluten till SVWF
Deltävlingarnas format: 2.0 Features Only. Krav min 2 kickers och två
rails.
Klasser: Boys, Girls, Jr. Men, Jr. Girls, Open Men, Open Ladies, Masters
Men och Amateur mix
Startavgift/Kostnad: Max 350:- per deltagare som ska inkludera lunch
under 1 dag. Alla träningsavgifter i förbindelse med varje deltävling tillfaller
självfallet föreningen
Alla åkare måste vara licensierade. Kontroll av detta är varje
medarrangörs ansvar

Vill du/ni och din/er förening vara med om möjligheten att vara en del av SWPT2018?
Skicka email för mer info till SVWF Wakeboardkommittee medlem Jimmy Palm
(jimmy.palm@svwf.se) senast 2018-04-15 och inkludera följande, önskade datum
prio 1 och 2, vilken park och vilken klubb.
Inkludera gärna kopia till SVWF Sportchef Michael Kjellander
(Michael.Kjellander@svwf.se)
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