
PM 2
Västerås 2-dagars

Mälarcupen

Körschema Tempoloppet 12/5

Se anslagen startlista. Första start 8.30, sista start 11.15:30. 30 sekunder mellan startande i klassen, 
5 minuter mellan klasserna.

Körschema Linjeloppet 13/5

08.00: F10-12 , P10-12  15.6km
08.45: P15-16, HSport  55.8km
08.50: F15-16, P13-14  37.2km
10.30: D30, D40, D50, D60  55.8km
10.35: H60, H65, H70, H75  55.8km
Lunchuppehåll ca 12-13
13.00: H30, H40, Seniorer 93km
13.05: H50, H55, Damelit, Damjuniorer 74.4km

Parkering

Parkering sker på skolgården och fotbollsplanens parkering , belägen ca. 200 m efter målet
OBS ! Ingen parkering på vägen.

Omklädning/Dusch/Toaletter

Orresta skola och dess gymnastiksal.

Nummerlappsutdelning

I anslutning till Orresta skola eller anvisad plats (med pilar).

Träning/uppvärmning

Ingen träning på tävlingsbanorna! Se till att inte passera mållinjen i onödan, då stör ni 
resultatprogrammet och personalen som sköter det. Det finns möjlighet för uppvärmning 
norr om tävlingsbanan, mot Bredsdal. Då cyklar ni bitvis mot de tävlande fram tills 
korsning mot Bredsdal, men det är bred väg så håll åt höger så får ni plats. Allra bäst är 
om ni värmer upp med trainer/rulle på skolområdet där omklädning finns.

Chiputhyrning

Det finns ett begränsat antal chip att hyra för en förskottskostnad om 200kr. Borttappat hyrchip 
debiteras ytterligare 800kr. Vi tar swish på plats.



Start

För både tempot och linjet så är det beläget straxt innan målet. Så cyklisterna passerar mållinjen en 
gång extra direkt efter start.

Resultat 

Anslås på tavla vid prispallen, nära kiosken

Prisutdelning

För lördagens tempolopp, när tävlingen avslutats, ca 12.30

För söndagens linjelopp. respektive klass efter målgång plus tid för protester.

För Mälarcupen, när sista ungdom gått i mål, plus tid för protester.

Servering

Vi strävar efter krav och eko märkta produkter i vår servering.

Kontakt under tävlingsdagen

Tävlingsledare, Per Wolde. 072-528 42 10

Övrigt

Se PM1

Varmt välkomna önskar tävlingsledning och Västerås Cykelklubb!
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