Regler Junior Fun Tour
Antal deltagere og aldersbegrænsning
Ingen begrænsning, medmindre andet er angivet i indbydelsen.
Kategorier er for både piger og drenge, og er åben for alle børn og unge, til og med det år de fylder 18 år.
Der kan søges om dispensation for deltagelse hos JFT udvalget. Ansøgningen sendes på mail til
udviklingskonsulent@vandski.dk senest 2 uger inden konkurrencen.

Discipliner og niveauer
Der konkurreres i disciplinerne slalom og trick opdelt i niveauer (A, B og X). For hvert niveau vil der være en
pige- og en drenge kategori.
Hvilket niveau man deltager i er bestemt af den pågældendes tidligere resultater. Nedenfor kan man se
beskrivelsen for deltagelse på de forskellige niveauer. Man behøver ikke deltage på samme niveau i begge
discipliner. Det er det tidligere resultat i den pågældende disciplin som er bestemmende for niveauet. Man
kan f.eks. godt deltage på X-niveauet i slalom og A-niveauet i trick. Det er altid muligt at deltage på et højere
niveau, hvis det ønskes.

Slalom:
Niveau: A (A bane), B (B bane) og X (Kølevandskryds på 1 eller 2 ski).
A bane: Hvis løberen til en tidligere konkurrence har løbet igennem A bane, skal der stilles op i A bane.
B bane: Når løberen til Junior Fun opnår at gennemføre B bane med 49 km/t. skal løberen derefter løbe A
bane – på valgfri hastighed. Løberen vil blive bedømt som B-bane løber i hele konkurrencen. Derefter rykker
løberen op i A bane til næste Junior Fun konkurrence.
Kølvandskryds: De 3 bedst placerede løbere, med over 50 points i kølevandskryds, rykker op i B bane til
næste Junior Fun konkurrence.
I X og B rækken benyttes klubhåndtag og klubline på 18. m.. I A rækken har man mulighed for at benytte
eget håndtag.

Trick:
Niveau: A trick, B-trick og Kølevandskryds på 1 eller 2 trickski.
A trick. Hvis løberen har scoret 600 points (i B rækken eller anden konkurrence), skal der stilles op i A trick.
B trick. Når løberen til en Junior Fun opnår 600 points, eller derover, rykker løberen op i A trick til næste
Junior Fun konkurrence.
Kølvandskryds. De 3 bedst placerede løbere, med over 20 points i kølevandskryds, rykker op i B trick til
næste Junior Fun konkurrence.
I X og B rækken benyttes klubhåndtag og klubline på 14 m.. I A rækken har man mulighed for at benytte
eget håndtag.

Regler
Slalom:
A & B niveau
-

Hver løber har maks. 4 gennemløb i banen (gældende for A og B bane)
Løberen vælger selv starthastighed (jf. DVWF’s traditionelt anvendte starthastigheder).
I et godkendt gennemløb har løberen passeret igennem begge porte og rundt om alle 6 svingbøjer.
Løberen har 2 forsøg, hver gang han/hun er på vandet. Antal gennemløb er altid begrænset af de
maks. 4 gennemløb pr. gang på vandet.
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-

-

-

Et ikke-godkendt gennemløb tæller som ét af de maks. 4 gennemløb (f.eks. ved fald).
I løberens 2. forsøg kan han/hun vælge at fortsætte fra det sidste godkendte gennemløb i 1. forsøg.
Scoren fra 1. forsøg er låst og løberen kan i 2. forsøg prøve at forbedre resultatet (se eksempel 1).
I løberens 2. forsøg kan han/hun også vælge at fortsætte på en højere hastighed end den han/hun
ikke gennemførte i 1. forsøg. Hvis ikke dette gennemløb fuldføres og godkendes så vil scoren blive
talt på den hastighed som ligger lige efter det sidst godkendte gennemløb (se eksempel 2).
o Eksempel 1:
▪ En løber vælger starthastigheden 46/18. Dette gennemløb fuldføres og godkendes. I
2. gennemløb scorer løberen 3/49/18. I 2. forsøg vælger løberen at starte på 49/18
da det sidste godkendte gennemløb er 46/18. Denne gang fuldføres og godkendes
49/18. Løberen fortsætter på sit 4. gennemløb og scorer 4/52.
o Eksempel 2:
▪ En løber vælger starthastigheden 43/18. Dette gennemløb fuldføres og godkendes. I
2. gennemløb scorer løberen 2/46/18. I 2. forsøg vælger løberen at starte på en
højere hastighed nemlig 49/18. Her scorer løberen 3 bøjer. I det dette gennemløb
ikke fuldføres og godkendes så tilbageføres scoren til den hastighed som ligger lige
efter den sidst godkendte. Resultatet bliver derved 3/46/18.
Line kortninger:
o A løbere: Traditionel DVWF A bøjer: Der kortes ved 55 km/t. for alle
o B løbere: Traditionel DVWF B bøjer. Ved fuldført og godkendt gennemløb på 49 km/t.
stoppes, og så er det A bane med valgfri hastighed.
I tilfældet af at begge porte og 6 bøjer ikke gennemføres på 1. gennemløb for hvert forsøg, vil det
opnåede resultat blive registreret på følgende ”standardhastigheder”:
o Piger: 34 km/t
o Drenge: 37 km/t

X-niveau
Der er 2 forsøg hver gang løberen er på vandet. Hvert forsøg består af 2 x 20 sek. Hvis det er muligt vil de 2
x 20 sek. foregå lige efter hinanden, således løberen gøres opmærksom på at de 20 sek. er gået, og de
næste 20 sek. startes.

-

I hvert af de 2 forsøg er det antallet af kryds for hver 2 x 20 sek. som sammenlægges.
Ved fald udløber de igangværende 20 sek., og de næste 20 sek. starter først når løberen igen er klar
bag båden.
Der gives point for hver bølge der passeres. Dvs. at krydses bølgerne fra den ene side af kølevandet
til den anden side så gives der point for både den første og den anden bølge. Det er dog et krav at
begge bølger benyttes. Dvs. starter man på ydersiden af højre kølevand så skal man fortsætte over
til ydersiden af venstre kølevand.

Der kan ikke kombineres 20 sek. løb fra de 2 forsøg.
Hvis der opstår pointlighed mellem to løbere i begge runder så er det den yngste udøver som vinder. Dette
gælder også, hvis der er pointlighed om 1. pladsen. Der løbes IKKE omløb i X-rækken.
Points:
1 ski = 2 points, hver gang hele bølgen krydses.
2 ski = 1 points, hver gang hele bølgen krydses.
Begge bølger skal bruges, og skien/skiene skal ”slippe” bølgen, før points tæller.
Der kan frit vælges hastighed, dog max. 40 Km/t.

Trick:
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A & B niveau
(A og B trick) Der er 2 forsøg hver gang løberen er på vandet. Hvert forsøg består af 2 x 20 sek. Hvis det er
muligt vil de 2 x 20 sek. foregå lige efter hinanden, således løberen gøres opmærksom på at de 20 sek. er
gået, og de næste 20 sek. startes.
Traditionel DVWF points, med nedenstående bemærkninger:
A løber. Ingen points for gentagne øvelser.
B løber. Der gives points for op til 3 gentagne øvelser.
I Trick A skal der, hvor det er muligt, være en kameramand i båden til at optage alt trick. Points vil blive
fordelt ud fra videooptagelsen.
· I hvert af de 2 forsøg er det antallet af points for hver 2 x 20 sek. som sammenlægges.
· Ved fald udløber de igangværende 20 sek., og de næste 20 sek. starter først når løberen igen er klar bag
båden.
Der kan ikke kombineres 20 sek. løb, fra de 2 forsøg.
X niveau
Samme regler som ved slalom, blot på trick ski, og max. 25 km/t. og der rykkes op i B rækken ved 20 point.

Holdkonkurrence
Holdkonkurrencen er et tillæg til de øvrige regler. Der ænders derfor ikke i det nuværende koncept men
tilføjes blot en ekstra kategori. Der annonceres ikke en vinder ved hvert stop men der findes en samlet
vinder ved det sidste JFT stop. Det er altså en fordel at deltage ved alle JFT stops med flest mulige
deltagere.
Holdet udgøres af løbere fra den samme klub
I holdkonkurrencen gives der point til de første 10 pladser i hver kategori.
o
1. plads = 10 point
o
2. plads = 9 point
o
osv.
Der differentieres ikke imellem kategorierne. 10 point i kølevandskryds har altså samme værdi
som 10 point i A slalom
De 5 bedste pointscoringer fra hver klub tælles med ved hvert stop
Kun én pointscoringe/løber tæller med
Flere løbere fra samme klub kan godt score holdkonkurrencepoint i samme kategori
Holdet behøver ikke at bestå af de samme løbere i alle JFT stops. Holdet er altså ikke
personspecifikt. Det er ultimativt de 5 bedste pointscoringer/klub der optælles ved hvert stop

Pointfordeling
Der gives point til deltagerne i A rækken. Pointene fordeles i forhold til placering. Der gives point ved alle
stop på JFT touren. Det er dog kun de 3 bedste scorer (højeste antal point) ud af 4 stop som tæller med i
den samlede stilling. Man kan altså godt være fraværende ved et enkelt stop og stadig gøre sig gældende i
den samlede stilling. Pointværdierne er som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

plads = 100 point
plads = 80 point
plads = 60 point
plads = 50 point
plads = 45 point
plads = 40 point
plads = 36 point
plads = 32 point
plads = 29 point
plads = 26 point

11. plads =
12. plads =
13. plads =
14. plads =
15. plads =
16. plads =
17. plads =

24 point
22 point
20 point
18 point
16 point
15 point
14 point
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I tilfælde af pointlighed mellem de to bedst placerede A løbere i den samlede stilling efter 4 stop, afgøres
vinderen ud fra den kombinerede score som findes på følgende måde. Gennemsnittet af løberens 3 bedste
resultater i slalom og 3 bedste i trick fra alle stop holdes op imod den danske rekord i U17 for henholdsvis
drenge eller pige kategorien. I slalom tælles antal bøjer fra 34 km/t og for drenge fra 37 km/t. I trick anvendes
de opnåede pointscore direkte. Scoren for slalom og trick lægges sammen. Højeste score vinder.

Præmier:
Alle deltagere modtager en deltagemedalje.
Der er præmier til vindere og der kan også gives gaver for forskellige andre bemærkelsesværdige
præstationer (ex. sjoveste bemærkning, flotteste styrt, - resultat, eller for noget foretages i leg på land)

Hovedpræmie:
For A kombineret (Slalom og Trick) kategorierne findes den bedste pige og den bedste dreng. Points opnået
i alle discipliner på de 3 bedste ud af 4 Tourstop sammenlægges, og den pige og den dreng, med de flest
samlede points vinder.
Den bedste dreng og bedste pige vinder hovedpræmien, som er en uges betalt ophold på hovedsponsoren
Pickos Waterski School, Santa Rosa Beach, Florida inkl. kvartpension (eksklusiv flyrejse, forplejning og
lufthavnstransfer).
Fra og med år 2006 er det kun muligt at vinde hovedpræmien én gang i alt. Har man vundet Pickos
Waterski School præmien (eller tidligere Active Skiing, Xtreme Gene eller M2 hovedpræmien) en
gang, tæller man ikke denne deltagers point med i det samlede resultat, men løberen kan godt
vinde JFT i de enkle discipliner.
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