INBJUDAN
Varmt välkomna till SWE Cup
SCF Ungdoms Cup
SCF Master Cup
deltävling # 2
Söndag 2018-09-30

Groopencross - Västerås Cykelklubb

Anmälningsavgift

Prisutdelning

20 min

100 kr

11:20

P/F 13-14, Open mix sport

30 min

100/300 kr

11:20

11.10–11.55

P 15-16, H40, H50

40 min

100/300 kr

13:10

12.10–12.55

H junior, H30

40 min

300 kr

13:10

12.55–13.20

Träning på banan

30 min

13.20–14.05

Dam elit, F15-16, Dam veteran

40 min

100/300 kr

14:30

14.20–15.25

Herr elit & Herr senior

60 min

300 kr

15:40

Starttid

Klasser

Tävlingstid

10.00–10.20

P/F 10-12

10.30–11.00

För samtliga klasser gäller att upprop sker 10 minuter innan respektive start.
Välkomna till SWE-cup # 2 som avgörs vid Hökåsengropen i Hökåsen, norr om Västerås. Banan ligger på
samma plats som tidigare år. Omklädning vid Malmabanan.
REGLER
SCF:s tävlingsregler TR1, TR5, TR12 gäller. Deltagande sker på egen risk. OBS! I ungdomsklasser och
motionsklass får valfri cykel användas.
LICENS
Tävlingslicens krävs i samtliga klasser förutom motionsklassen. Ungdomar kan lösa engångslicens.
ANMÄLAN
Anmälan sker senast 2018-09-25 i IndTa. Anmälningsavgiften 300:-, ungdomar 100:- ska vara tillhanda
senast sista anmälningsdag via kortbetalning eller faktura. Namn och klass anges i samband med
betalningen.
EFTERANMÄLAN
Efteranmälan kan ske fram till 1 timme före respektive start. Vid efteranmälan tillkommer en
efteranmälningsavgift på 200 kr för klasserna H junior, H 30-50, Herr elit, Dam elit samt Dam veteran. Ingen
extra avgift för ungdomsklasser och motionsklass.
SEEDNING
Seedning till startordning sker i följande ordning:
1. UCI-poäng
2. Aktuell ställning i SWE-cup alt ungdoms/master-cup.
3. Övriga cyklisters startordning lottas
CHIP
Chip kommer att användas för tidtagning och resultathantering och är därför obligatoriskt för alla klasser.
Se till att ditt chip är med till tävlingen samt att du lagt in chip-nummer i därför avsett fält under Din
Profil på SwecyclingOnline. Chip kan hyras för 200 kr, 150 kr av dessa är förbundets avgift, såvida ni
undrar. Hyrchip som inte återlämnats debiteras med 1000 kr.
NUMMERLAPPAR
Uthämtas i sekretariatet i anslutning till målvagen vid banan, från kl 08:00 2018-09-30

TRÄNING
Träning på banan kan ske:
● Före första start
● 12.55–13.20
Beroende på väder eller andra omständigheter kan träningstider ändras eller ställas in. Meddelande om
detta sker via speaker gäller.
PRISCEREMONI
Prisutdelning sker enligt tidsschema.
Cyklisterna skall vid ceremonin vara iförda tävlingsklädsel eller av den tävlandes förening godkänd
representationsklädsel.
DUSCH OCH OMBYTE
Malmabanan, i nära anslutning till tävlingsområdet ( 59°39’17.1”N 16°36’26.1”E ).
SJUKVÅRD
Sjukvårdsutbildad personal finns i tävlingsområdet.
SERVERING
Finns i tält längs tävlingsbanan.
INFORMATION
Löpande information kommer att finnas tillgänglig på anslagstavla vid målvagnen.
HITTA
Adress: Hökåsengropen Västerås, på hitta.se

GPS: ( 59°39’47.8”N 16°36’19.0”E ).

PARKERING
Parkering finns vid tävlingscentrum.
KONTAKT
Tävlingsledare Johannes Mattisson på e:post xxxxx@xxxx.xxx mobil +46 703 90 21 20.
ÖVRIGT
Möjlighet till uppställning av husbil/husvagn finns i begränsad omfattning i anslutning av tävlingsområdet.
Föranmälan krävs.
Inbjudan är ännu inte godkänd av chefskommissarie

Karta

