
Inbjudan 

Västerås 2 dagars

18-19/5 2019

Tävlingarna ingår i Masterscupen 2019

Lördagen 18/5 kl 13.00 tempolopp med start och målgång vid Orresta skola mellan Västerås och 
Enköping. Banan är tämligen platt med några svaga stigningar. Banan körs med vändpunkter.

Banlängder 4.1km, 9.7km, 16.3km samt 23.3km. Se banskiss. 

Dispens finns för F15-16 för ökad banlängd (16.3km) mot angivet i TR (15km) via 
chefskommissarien.

Obs! 30 sekunders startmellanrum inom klasserna!

Första start kl 13.00 (ungdomar först)

Distanser:

• P10-12, F10-12                                                        4.1km

• P13-14, F13-14                                                        9.7km

• P15-15, F15-16, H/Dsport                                     16.3km

• DE, DJ, D30-D60, H30-H75, Senior, HE, HJ     23.3km

Söndagen 19/5 kl 08.00  linjelopp på samma plats. Banan är en varvbana på 5.5km. Se banskiss. 

Första start kl 08.00 (ungdomar först)

Distanser:

• P10-12, F10-12, F13-14      11km

• P13-14, F15-16                    22km

• Dsport, D30-D60                 55km

• P15-16, Hsport, H55-H75  55km

• H30, Senior, DE, DJ          55km

• H40-H50                             55km

• HE, HJ                                66km



Gemensamt

Tävlingscentrum är Orrestaskolan. Se anvisningar i PM om hur man bäst tar sig dit ifrån E18.

Parkering sker i anslutning till Orrestaskolan. Möjlighet finns att parkera vid Orresta golfbana. se 
PM för närmare detaljer.

Omklädning och dusch i Orrestaskolan i närheten av startplatsen, bägge dagarna.

Anmälan till respektive lopp sker på http:///www.swecyclingonline.se. Anmälan öppnar 20190501 
och stänger 20190511. Därefter efteranmälan fram till 20190515, efter detta datum tar vi inte emot 
anmälningar. i samband med anmälan betalas avgiften in enligt nedan.

Anmälningsavgifter per lopp

• Nybörjare ingen avgift

• P/F 10-12, P/F 13-14, P/F 15-16 100:-

• Dam och Herr juniorer 200:-

• Dam och Herr –Elit samt Senior 300:-

• Dsport och Hsport 300:-

• Masters 300:-

• Efteranmälan mot dubbel anmälningsavgift

Betalning samtidigt som anmälan till pg 141006-7. OBS! Ange namn, förening och klass samt 
vilken dag anmälan avser. Deltagare från utlandet och som inte tillhör det Svenska cykelförbundet 
betalar på plats. Önskas engångslicens och/eller hyrchip anges det på inbetalning jämte att avgift för
dessa erläggs via inbetalningen.

Engångslicenser för ungdomar och sportklasserna går att lösa på plats för 260kr (betalas i samband
med anmälan till vårt postgiro (se ovan). Villkor för engångslicens är att man är medlem i en SCF 
ansluten förening.

Tävlingsbestämmelser enligt vägtrafikstadgan, SCF:s tävlingsregler.

Preliminära startlistor anslås på Västerås Cks hemsida

Tidtagning sker både manuellt och via Mylaps chippen från SCF. 

Hyrchip kommer att finnas tillgängligt i en begränsad mängd. Kostnad 200:- som betalas i 
samband med anmälan till vårt postgiro (se ovan). Vid borttappat chip debiteras 1000:- extra. 

Skräpzoner kommer att upprättas längs banorna. All nedskräpning längs banan utanför dessa zoner
är föremål för disciplinära åtgärder.



Kontroll av cykel kommer att ske för alla deltagare inför start i tempoloppet. Ungdomsklasserna 
kommer också att kontrolleras vad det gäller utväxling för bägge loppen. Viktigt att infinna sig hos 
kontrollanten med sin cykel senast 10 minuter före start.

Priser meddelas i PM

Tävlingsledning Per Wolde 072 528 42 10 per.wolde@gmail.com. Biträdande tävlingsledare Bo 
Andersson

Servering finns på tävlingscentrum.

Epost till sekreterare@vasterasck.se för allmänna frågor. Till kassor@vasterasck.se för frågor om 
inbetalning.

Inbjudan är godkänd av chefskommissarien

Välkomna!
Banskisser

mailto:kassor@vasterasck.se



