
Inbjudan 

Mälarcupen 2 dagars 

6/5 – 7/5 2017

Tävlingarna ingår i Mälarcupen och Masterscupen för veteraner.

Lördagen 6/5  
Tempolopp med start och målgång vid Anundshög utanför Västerås. Banan är tämligen platt och öppen.
Banan går nordost från Anundshög sett med vändpunkter längs vägen beroende på klass. 

5km P/F 10-12 (VP1), 10km P/F 13-16 och H/DSport (VP2). 20km för juniorer och masters (VP3). 
Första start kl 09.00. Klasser för VP1 startar före klasser för VP2 som startar före klasser för VP3. 
Beräknade starttider per klass meddelas i PM1.

Omklädning och dusch sker i Skiljeboskolan några km från startplatsen under lördagens lopp. 



Söndagen den 7/5 
Linjelopp med start och mål vid Barkarö skola. Banan mäter 12km och är bitvis enkelriktad vid trångt 
parti med skymd sikt. Se nedan kartskiss. Banan går medsols.  Ombyte, dusch och 
nummerlappsutdelning sker vid Barkarö skola alldeles intill start och mål. Första start kl 09.00.

Startordning

Första start kl 09.00, ungdomar, juniorer och sportklasser. Masterklasser beräknas ha första start kl 
12.00.  Körschema presenteras i PM.

Banlängder (uppdaterat)

P/F10-12, F13-14: 12km (1 varv), P13-14 samt F15-16: 24km (2 varv). DJuniorer, samtliga damer, 
P15-16 , HSport och H55-H75: 60km (5 varv). Hjuniorer och H30-H50: 72km (6 varv).

PS. Detta är alltså banlängder och inte startgrupper, dessa presenteras i PM.

Varvet körs medsols.



Generellt
Anmälan till respektive lopp sker i http://www.swecyclingonline.se/.

Anmälan öppnar 24/4 och stänger den 1/5. Därefter efteranmälan mot dubbel avgift stänger 4/5. 
Avgifter: 150 kr för ungdom, junior och H/DSport. 250kr för Masterklasserna. Avgiften betalas 
samtidigt som anmälan till Pg 141006-7. Utländska startande betalar på plats.

Uppge på betalningen klubb, namn på deltagare och vilken klass anmälan avser.

OBS!! Efteranmälan på plats accepteras inte.

Tidtagning sker med mylaps chip och tidtagarur. Begränsat antal chip kan gå att hyra på plats mot 
deposition. Information om detta kommer i PM.

Engångslicenser för Sportklasserna går att lösa på plats till en kostnad av 200kr. Förutsättning är att 
man är medlem i en till SCF ansluten förening.

Tävlingsledare är Per Wolde 0725284210 / biträdande Erica Danielsson. Epost till: 
per.wolde@gmail.com  

Tävlingsregler enligt vägtrafikstadgar och SCFs tävlingsregler. 

Skräpzoner kommer att upprättas. All nedskräpning utanför dessa zoner är förbjudet.

Kontroll av cykel. Inför tempoloppet kommer cykelns mått att kontrolleras. Inför båda loppen kommer
ungdomarnas utväxling att kontrolleras. Viktigt att infinna sig med sin cykel hos kontrollant senast 10 
minuter före sin starttid.

Tillstånd för tempoloppet hos länsstyrelse Västmanland med diarienummer 258-424-2017. 
http://malarcupen-working-equitation.webnode.se/

Tillstånd för linjeloppet hos länstyrelse Västmanland med diarenummer 258-426- 2017. 

Inbjudan är godkänd av ordförande för juryn.
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