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Inför en FP-cups deltävling 

FP-Cupen riktar sig främst emot nybörjare och därav ska arrangör eftersträva att alla lyckas genomföra tävlingen.  

Live-resultat på deltävlingarna ska varje arrangör eftersträva. 

 

Anmälningar 

All anmälan görs i tävlingskalendern. Skapa ett evenemang men med två tävlingar, en tävling med U6+U8 och en 

tävling med klasserna U10, U12, U14 och U16+. Se manual för detaljerad beskrivning hur det går till. 

Alla anmälningar till alpina tävlingar sker via klubbens egen Klubben Online sida. 

För att sammanställningen ska fungera ska anmälan i tävlingskalendern premieras, efteranmälningar ska helst inte 

registreras manuellt i SSF timing utan uppdatera er persondatabas i SSF timing innan deltävling så ni kan välja rätt 

person ifrån databasen istället.  

 

Varje klubb behöver registrera alla sina åkare i IdrottOnline för att åkarna ska ha möjlighet att anmäla sig. 

(Det tar 24 timmar ifrån att åkaren är registrerad till att åkaren kan anmäla sig.) 

 

Pokaler 

Varje arrangör ansvarar för betalning av pokaler för sin deltävling.  

Under finalen står finalarrangören för pokaler till sin deltävling medan finalpriserna delas mellan 

tävlingsarrangörerna. Förtydligande, FP-Cups final är även en deltävling därav får klasserna U10 – U16+ ett 

deltävlingspris och ett finalpris under finalen. Finalpris ges till alla deltagare som deltagit i minst 3 st deltävlingar.  

U6 + U8, pokal för varje deltävling. Ej finalpris då ej ingår i cupen. 

U10, topp 10 pokaler under deltävling. Finalpriser till alla som deltagit i 3 st deltävlingar. 

U12, topp 5 pokaler under deltävling. Finalpriser till alla som deltagit i 3 st deltävlingar. 

U14, topp 3 pokaler under deltävling. Finalpriser till alla som deltagit i 3 st deltävlingar. 

U16+, topp 3 pokaler under deltävling. Finalpriser till alla som deltagit i 3 st deltävlingar. 

 

Pokaler till varje deltävling beställs av FP-Cups gruppen. 

 

Checklista 

 Skriva och publicera inbjudan till deltävlingen enligt mall på hemsidan.  

 Skapa tävlingen i tävlingskalendern. http://ta.skidor.com enligt FP-cups manualen. 

 Lokalisera FP-cup beachflaggorna (4 st), stäm av med tidigare arrangör så de är på plats till er deltävling. 

 Testa live-timing om ni inte gjort det innan. Se FP-cups manual för live-timing. 

 Banans ska målas för de yngre åkarna, se till att det finns färg hemma. 

 Uppdatera persondatabasen i SSF timing. 

  

http://ta.skidor.com/
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Under en FP-cups deltävling 

FP-Cupen riktar sig främst emot nybörjare och därav ska arrangör eftersträva att alla lyckas genomföra tävlingen. 

Mindre komplicerade banor i de yngre åldrarna samt att start- och mål port alltid ska målas samt att ev. 

kombinationer alltid ska målas för de yngre åldersgrupperna. 

Startordning 

1. DU10, HU10 

2. DU6, HU6 

3. DU8, HU8 

4. DU12, HU12 

5. DU14, HU14 

6. DU16+, HU16+ 

U6/U8 

Ingen tidtagning på grupperna U6 och U8. (Deras tävling behöver inte öppnas i SSF timing.) 

Efter att åk 1 är avslutat åker U6+U8 sitt andra åk, innan lunchpausen. Åkarna får sitt deltävlingspris vi målgången 

när de överlämnar sin nummerlapp. 

 

Efteranmälan 

Välj personer som efteranmäler sig ifrån persondatabasen i SSF timing, detta för att sammanställningen ska fungera. 

Extra viktigt i grupperna U10 -> U16+. 

 

Besiktning 

U6, U8, U10 besiktar första 15 min på besiktningen (09.15 -09.30). Efter det övriga klasser. (09.30-09.45). 

Tider 

Starttider ska alltid hållas, första start för FP-cups deltävling är 10.00! Prisutdelningen bör kunna genomföras ca 15 

min efter det att sista åkare gått i mål. 

Banan  

Start- och målport ska vara tydlig. Målning för att visa första och sista sväng ska alltid göras samt att alla 

kombinationer även ska målas för de yngre grupperna. (U6->U10) Tänk på att detta är en instegstävling i de yngre 

grupperna, alla ska komma i mål. Tävlingen kommer ändå avgöras på tid, viktigt att alla får lyckas. 

Checklista 

 Ha pokaler redo i målfållan när U6 & U8 går i mål innan lunchpausen. 

 Håll uppsatta tider. Speakern ska informera om tidschemat ofta. 

 Använd live-timing. Dela internet från mobil till datorn med SSF-timing tex. Se manual för live-timing. 

 Prisutdelning ska genomföras så fort som möjligt efter att sista åkaren gått i mål. 

 Beachflaggorna ska stå tydligt synliga bakom prispallen. 
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Efter en FP-cups deltävling 

Av varje FP-cups arrangör förväntas all rapporteringen efter en genomför tävling ske under samma dag som 

tävlingen arrangerades.  

 

Resultat 

Deltävlingsarrangör ser till att resultat publiceras i tävlingskalendern under samma dag som tävlingen utförts. 

 

Sammanställning 

Samma fil som laddats upp i tävlingskalendern (xml-fil) skickas till FP-cups gruppen för sammanställning på hemsidan 

www.fpcup.se . Detta ska även ske samma dag som tävling utförts. 

 

Beachflaggor 

Se till att nästa deltävlingsarrangör får med sig flaggorna vid er deltävling. Alternativt posta eller stäm av med nästa 

arrangör hur ni transporterar över flaggorna i god tid innan nästa deltävling. 

 

Startavgifter 

Arrangören av deltävlingen tar själv betalt av alla deltagare. Anmälningsavgifter är 150 kr per deltagare. 

 

Checklista 

 Ladda upp resultaten i tävlingskalendern samma dag som tävlingen. 

 Skicka resultatfilen (xml) till FP-cups gruppen för sammanställning på www.fpcup.se 

 Se till att beachflaggor finns hos nästa deltävlingsarrangör inför nästa tävling i cupen. 

 Fakturera alla startavgifter. 

 


