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Groopencross arrangeras för tredje gången i och kring badgropen i Hökåsen, Västerås på en bana som bjuder 
mycket varierat underlag och mycket sand. Det är inte för inte vi kallar det för Sveriges Zonhoven.

Tider för dagen:
Träning på banan   kl. 09.00
P/F 10-12    kl. 09.50 20 min   Prisutdelning 12.00
P/F 13-14    kl. 10.15 30 min   Prisutdelning 12.00
Herrar B samt P15-16   kl. 10.50 40 min   Prisutdelning 12.00
Nybörjare    kl. 11.40 10 min   Prisutdelning 12.00
Träning på banan   kl. 11.50
Dam & F15-16    kl. 12.15 40 min   Prisutdelning 13.00
Herrar A    kl. 13.00 50 min   Prisutdelning 14.00
Open Motion Mix   kl. 14.00 30 min 
OBS! Starttider kan komma att ändras, för definitiva tider se PM (kommer senare).
Cykelcrosscykel är ett krav i alla klasser utom ungdom och Open Motion Mix. 
Tävlingsområde: Hökåsengropen (59°39’47.8”N 16°36’19.0”E). Parkering, ombyte, dusch och cykeltvätt 
sker vid Malmabanan (59°39’17.1”N 16°36’26.1”E). Begränsat antal parkeringsplatser finns nere vid 
Hökåsengropen, först till kvarn.
Anmälan och avgifter: Cyklist ansluten till cykelklubb anmäler sig genom IndTa. Utländska cyklister, deltagare 
i nybörjarklassen eller Open Motion Mix utan möjlighet att anmäla sig genom IndTa kan anmäla sig per e-post till 
sekreterare@vasterasck.se. Herrar A/B, Dam Motion Open Mix 300:-. P/F10-12, 13-14 och 15-16 100:-. Nybör-
jare 50:-. Sista anmälningsdag är den 3 november. Anmälan innebär även samtycke till publicering i media och 
på internet. Anmälan som sker per e-post ska innehålla namn, klubb, tävlingsklass och licensnummer. Efteranmälan 
kan göras fram till en timme före start i respektive klass mot förhöjd avgift: Herrar A/B, Dam, Motion Open Mix 
450:-. Ingen extra avgift för ungdomar och nybörjare.
Startavgifter: Sätts in på Plusgiro 141006-7 och ska vara oss tillhanda senast 2017-11-06. 
Märk inbetalningen med namn, klubb, klass.
Licens: Krävs i samtliga klasser utom i klassen Nybörjare och Motion Open Mix. 
I ungdomsklasserna krävs årslicens eller engångslicens.
Chip: SCF:s chipsystem kommer att användas för tidtagning och resultathantering och är därför obligatoriskt för 
alla klasser utom nybörjarklasser. Chip kan hyras för 150:-. Ej återlämnat chip debiteras med 1.000:-.
Tävlingsregler: Enligt SCF:s TR1, TR5 och TR12. Allt deltagande sker på egen risk.
Chefskommisarie: Christer Andersson.
Tävlingsledare/Uppl.: Johannes Mattisson (johannes.mattisson@gmail.com)/Johan Lindkvist (swyzak@gmail.com).
Inbjudan godkänd av chefskommisarie Christer Andersson.


