SM 2021 – Wakeboard kabel 2.0
Features Only
Tävlingsinbjudan & Information

Halmstad Wakeboardklubb i samarbete med Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundet
bjuder in till SM 2021 i Wakeboard bakom kabel som arrangeras som ett officiellt Svenskt
Mästerskap. Vi hoppas kunna erbjuda ett riktigt bra svenskt mästerskap med fantastiskt väder
och en härlig stämning i Halmstad wakepark.
När, Var och Discipliner
 Torsdag 2021-07-01 och fredag 2021-07-02
 Halmstad Wakepark, Grötvik, Halmstad. www.halmstadwakepark.se
 Wakeboard och Wakeskate
Klasser Wakeboard
 Open Ladies: 13–99+ år
 Open Men: 13–99+ år
 Jr Ladies: 15–18 år (U-18)
 Jr Men: 15–18 år (U-18)
 Girls: 13–14 år (U-14)
 Boys: 13–14 år (U-14)
 Masters: 30+ år
 Veterans: 40+ år
 PARA: Open Herrar & Damer
 Mini Mix 0–12 år: Arrangeras utanför SM och i enlighet med SVWF:s riktlinjer för
barn och ungdomsidrott. På tävlingsarenan kommer en informell resultatlista att
publiceras och alla deltagare erhåller identiska medaljer! Det är inte tillåtet att gå upp
en klass innan man fylld 13 år.
OBS! Anmälan till Mini mix 0-12 år sker direkt till nicolai@nocomply.se

Klasser Wakeskate



Open Ladies: 13–99+ år
Open Men: 13–99+ år

Preliminärt tidsschema








Onsdag 30 juni kl: 14:00-20:00 Träning/inåkning
Onsdag 30 juni kl 20:00 Infomöte med huvuddomare och tävlingsledare vid
anläggningen.
Torsdag 1 juli kl.: 09:00-12:00 Träning/inåkning
Torsdag 1 juli kl.: 13:00-13:30 Åkarmöte
Torsdag 1 juli kl.: 14:00-18:00 Kvalheat/Semi
Fredag 2 juli kl.: 10:00-16:00 Kvalheat/Semi forts. och alla finaler
Fredag 2 juli kl.: 16:30 Prisutdelning alla klasser

Anmälan:


Du anmäler dig till alla klasser (förutom Mini mix) på www.cablewakeboard.net
Såhär gör du:
1. Skapa först ett inlogg (användarnamn + lösenord) genom att klicka på de tre
strecken och sedan Log in.

Har du inget inlogg sedan tidigare så får du skapa det under New users sign up.

2. När du loggat in: tryck sedan på My board > My competition

Leta upp Swedish nationals med SVWF –loggan > Välj wakeskate eller wakeboard
3. Välj vilken klass under Take part in class
4. Avsluta med att klicka på Join this competition


OBS! Sista anmälningsdag 27 juni, 2021

Startavgift Wakeboard/Wakeskate



En klass 350 kronor, ytterligare en klass 150 kronor
Efteranmälan fr.om. 2021-06-27 t.om 2021-06-30: En klass +150 kronor, ytterligare
klass +50 kronor

Betalning av startavgift



Din anmälan är officiell först när betalning erlagts. Betala din avgift till Halmstad
wakeboardklubb, Swish: 123 099 40 53
Uppmärksamma således att både din anmälan och betalning ska vara registrerad senast
söndagen den 2021-06-27 för att undvika extra kostnader.

Träning/inåkning




Kommer kunna erbjudas onsdagen den 30/6 kl. 14:00-20:00 samt torsdag 1/7 kl.
09:00-12:00.
Bokning kommer ske via Halmstad wakeparks Facebooksida. Tider släpps måndag
den 28 juni och betalas på plats i Halmstad med Swish/kort.
Träning 150 kronor för 10 minuter (5 åkare/timme).

Boende


Hotell, stugor och vandrarhem finns i närheten. Ställplatser för husbilar finns i
Grötviks hamn ca 100 meter från wakeparken.

SM-get together


Vi planerar för en trevlig aktivitet på fredagskväll. Vi återkommer med information.

Kontakt Projektledare SM:


Nicolai, 0730- 88 33 29 E-post: nicolai@nocomply.se

Lokal kontaktperson


Mats Örjes. Telefon: 0705-22 82 22. E-post: mats.orjes@gmail.com

OBS!
På grund av rådande pandemi har polistillståndet för att få genomföra SM begränsat
deltagarantalet till 170 stycken. Det innebär att vi kan ta in 50 st. tävlande, 20 st. funktionärer
och 100 st åskådare.
Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens råd och ber er att göra detsamma.

Varmt välkomna till Halmstad wakepark och SM 2021 önskar Halmstad
Wakeboardklubb, SVWF och våra samarbetspartners!

