PM. Västerås XC, rev 1
13 juni 2015
Rev 1 (2015-06-10): En teknisk zon tillkommit.

Vi hälsar alla deltagare välkomna till Västerås XC 2015
Plats:
Rocklunda Idrottsområde i Västerås.
Start/mål:
På fotbollsplanen R18. Märkt med texten ”Start och mål område” på kartan nedan.
Infart mot Bombardier Arena. Skyltning finns vid infart.
GPS Koordinater: N59 37.995 E16 31.457
Omklädnad / Dusch:
Omklädning sker i ABB Arena Nord. Märkt med texten ”Omklädning / Dusch” på karta nedan.
Ingång till omklädningsrum sker genom spelaringången (se pil på karta nedan).
OBS! Absolut förbjudet att ta med cykeln in i ABB Arena Nord. Lås till cykeln rekommenderas.
Parkering:
Bästa plats att parkera bilen är på norra sidan av Bombardier Arena eller i anslutning till
omklädningsrum och cykeltvätt framför ABB Arena Nord. Föreslagna platser är markerade med
”Parkering” på karta nedan.
OBS! Använd endast platser avsedda för bilparkering. Parkeringsböter förekommer.
Cykeltvätt:
Cykeltvätt finns utanför omklädningsrum vid ABB Arena Nord. Märkt med texten ”Cykeltvätt” på karta
nedan.
Sekretariat:
Sekretariatet är beläget i direkt anslutning till start och målområdet.
Här hämtas nummerlappar, görs efteranmälningar mm.
Langningssträcka:
Belägen vid start och målområde.

Teknisk zon:
Vi har i år utökat med en teknisk zon i anslutning till målområdet.
Ytterligare en teknisk zon finns ute på banan. Denna kan nås från 2 olika platser på banan.
Zonerna är märkt med texten ”Tekniska zoner” på karta nedan.
Tekniska passager:






”Åsen” - Ett tekniskt parti med några stockar och 2 drop. Lättare alternativ väg finns.
”Trippel hoppet” - Ett hopp där det finns sekunder att tjäna om man klara hela hoppet.
”SM-dropet” är en kort brant nerfart där stor försiktighet bör iakttas. Lättare alternativ väg
finns.
”Villa utsikten knixen” - Den långa uppförsbacken efter Sm-dropet avslutas med ett tekniskt
parti på berghällar.
”Ahlbäcks drop” är en svår passage nerför en berghäll som endast ingår i långa banan. En
alternativ lättare väg finns till höger om Ahlbäcks drop.

Sevärda publikplatser:





”SM-dropet” - Brant nedfart.
”Villa utsikten knixen” - Toppen på en lång stigning som avslutas med ett tekniskt parti.
”3-backarna” - En lång backe som är uppdelad på tre sektioner med tekniskt avslut.
”Ahlbäcks drop” - Brant nedfart.

Distans och hålltider
Klass

Antal varv x
distans

Total distans

Provkörning alla banor

Hålltider
Kl. 09.00 – 09.45

P 10-12

3 x 1,9 km

5,7 km

kl. 10.00

F 10-12

2 x 1,9 km

3,8 km

kl. 10.02

Prova-på 11-14

1 x 1,9 meter

1,9 km

kl. 10.04

F/P Nybörjare 6-10

3 x 430 meter

1,29 km

kl. 11.00

Provkörning 5,3 km bana exklusive start- och
målområde

Kl. 11.05 – 12.15

Elit
Junior

5 x 5,3 km

26,5 km

kl. 12.30

4 x 5,3 km

21,2 km

kl. 12.30

D-Elit, H30, H40, H50

4 x 5,3 km

21,2 km

kl. 12.32

D-Junior, D30, D40, D50, P15-16

3 x 5,3 km

15,9 km

kl. 12.34

F15-16, P13-14

2 x 5,3 km

10,6 km

kl. 12.36

F13-14

1 x 5,3 km

5,3 km

kl. 12.36

D-Sport, H-Sport

2 x 5,3 km

10,6 km

kl. 12.36

Prisutdelning Nybörjare, Prova-på och F/P 1012
Prisutdelning övriga klasser efter sista målgång

Ca kl 12.00

Efteranmälan:
Kan göras fram till 1 timme före start i respektive klass. Efteranmälan görs i sekretariatet.
Betalning kan göras kontant, med Swish eller med kort.
Klass

Pris för efteranmälan

F/P Nybörjare 6-10. Prova-på 11-14

50 kr

F/P 10-12, F/P 13-14, F/P 15-16

200 kr

DSport, HSport

400 kr

D Junior, H Junior

400 kr

D Elit, H Elit

400 kr

D30, H30, D40, H40, H50

400 kr

Licens:
Krävs i alla klasser, utom i nybörjarklassen (6-10 år) och ”Prova på 11-14”.
Engångslicens, kan endast tecknas i ungdomsklasserna samt i DSport och HSport, kostar 200 kr/licens
och betalas i sekretariatet.
Chip:
Krävs i alla klasser, utom i nybörjarklassen (6-10 år) och ”Prova på 11-14”.
Ett begränsat antal chip finns att hyra och kostar 200 kr/chip och betalas i sekretariatet.
Tävlingsregler:
För tävlingen gäller SCF:s TR 1, TR 4 och TR 12. Allt deltagande sker på egen risk.
Kiosk:
Finns på tävlingsområdet med humana priser.
Chefskommissarie:
Thorbjörn Tillenius tobbe316@telia.com, mobil: 0705-266958
Tävlingsjury:
Thorbjörn Tillenius, ordförande
Anders Wallinder
Jens Neren
Priser:
Pris till de tre främsta i varje klass.
Sjukvård:
Leg.sjuksköterska finns i målområdet. (Ambulans finns på plats inom 10 minuter från larm).
Tävlingsledning:
Tävlingsledare: Mats Viklund, mobil 070-5330219
Tävlingssekr: Gun Viklund
Tävlingskassör: Marie Olsson, mobil 076-8533700
Målchef: Anders Wallinder, mobil 070-2085737
Banchef: Håkan Åkesson, mobil 070-2184566

PM:
Godkänd av chefskommissarie Thorbjörn Tillenius, Datum 2014-06-08

Karta tävlningsområde

