
REGLER för Delfincupen 
 
Klassindelning 

 
Pojkar 13-14 A Flickor 13-14 A 
Pojkar 11-12 A Flickor 11-12 A 
Pojkar 0-10 A Flickor 0-10 A 
 
Pojkar 13-14 B Flickor 13-14 B 
Pojkar 11-12 B Flickor 11-12 B 
Pojkar 0-10 B Flickor 0-10 B 
 
 
Slalom 

 
I A-klassen används A-banan, bashastighet 22 Km/h 
I B-klassen används B-banan, bashastighet 22 Km/h 
Noll är ett resultat och skall generera placering. 
 
Trick 

 
I A-klassen används endast de traditionella tricken. 
I B-klassen är det utöver de traditionella tricken tillåtet att använda trick från listan i slutet av 
dokumentet. 
Noll är ett resultat och skall generera placering. 
 
Kombinerat 

 
Varje åkare får en placeringspoäng i trick och slalom, (1,2,3 osv), placeringspoängen för 
slalom och trick läggs ihop, åkaren med lägst slutsumma vinner. För att erhålla placering i 
kombinerat skall åkaren ha startat i både slalom och trick. 
 
Sammanslagning av klasser 

 
Om det sammanslagna antalet startande understiger eller är lika med tre finns det möjlighet 
för arrangören att slå ihop klasser. Företrädesvis skall pojkar och flickor slås samman innan 
olika åldersklasser slås ihop. 
 
Domare 

 
För att förenkla för arrangören är det tillåtet att använda endast en domare i distriktsfinalerna. 
 
Startavgifter 

 
Är inte tillåtet i distriktsfinalerna, i riksfinalen är startavgiften begränsad till 100 kr per 
startande. 
 
Priser 

 
Medaljer som beställs via kansliet@vattenskidor.org  



Delfin Cupen Trick Poäng / B-Klasserna 
      

  # Beskrivning 
Två Skidor En Skida   

          

1 
Hålla med en hand (den 

andra skall hållas rakt upp i 
minst 2 sekunder) 

4 6 Kan göras 
omvänt 

          

2 Hålla upp en skida under 
minst 2 sekunder 6 - Kan göras 

omvänt 
          

3 
Hålla med en hand och 

samtidigt lyfta en skida under 
minst 2 sekunder 

8 - 
Kan göras 
omvänt på två 
skidor 

          

4 3 knäböjningar (ändan skall 
nå vattnet) 4 6 

  
          

5 
4 svängar innanför svall-

vågorna  (fram till toppen på 
vågorna) 

6 8 
  

          

6 Som nummer 5. men hålla 
med en hand 8 10 

Kan göras 
omvänt med 
andra handen 

          

Trick mellan 
svallen 

7 Som nummer 5. men lyfta en 
skida 10 - 

Kan göras 
omvänt med 
andra handen 

          

8 Åka över vågen utåt  8 10 
Kan göras 
omvänt på andra 
vågen 

          

9 Åka över vågen in  8 10 
Kan göras 
omvänt på andra 
vågen 

          

10 Åka över båda vågorna utan 
att stanna i mitten 15 20 

Kan göras 
omvänt från 
båda hållen 

          

11 Som Nummer 8 men med ett 
ben lyft 10 - 

Kan göras 
omvänt med 
andra benet lyft 

          

12 Som Nummer 9 men med ett 
ben lyft 10 - 

Kan göras 
omvänt med 
andra benet lyft 

          

13 Som Nummer 10 men med 
ett ben lyft 20 - 

Kan göras 
omvänt med 
andra benet lyft 

Korsa vågorna 

          
 


