Västgötaserie på landsväg
Västergötlands CF har tänkt starta upp en serietävling på landsväg (liknande
”skaraborgsserien”). Där det skall vara lätt att både arrangera och tävla för länets cyklister.
Tanken är att det skall vara lätt att både arrangera och delta för länets cyklister. Det skall
framför allt vara en möjlighet för alla yngre som tränar i föreningarna runt om i länet, men
inte tävlat tidigare att få prova på att tävla.
Även de mer rutinerade cyklisterna får en chans till tävling på nära håll.
Grund tanken är att varje förening som har cyklister som vill deltaga i Västgötaserien betalar
en deltagaravgift per klubb oberoende av antal deltagare som föreningen ställer upp med. De
föreningarna som vill vara med på detta arrangerar en alt. två tävlingar per säsong beroende
på hur många klubbar som vill vara med. Det kommer att alterneras mellan tempolopp och
linjelopp. Västgötaserien kommer att vara en poängtävling. På den sista serietävlingen
kommer det att delas ut priser till deltagarna.
Vi tror att vi på detta sätt kan få lättare att rekrytera nya cyklister till våra klubbar.
Vi hoppas att de flesta klubbarna i Västergötland hoppar på detta. Vi vill att så fort som
möjligt samla klubbledare för en första träff, där vi kan skapa en organisation och göra ett
tävlingsprogram. Tävlingarna kommer att gå på vardagarna t ex onsdagar.

Exempel på hur tävlingarna kan gå till.
 Linjelopp: Man har ett lätt trafikerat höger varv på 15-20 km. Det kan vara 3
startgrupper. Grupp ett kör ett varv, grupp två kör två varv och grupp tre kör tre varv.
Man startar i den grupp som man tror passar bäst. Ju fler startande desto fler grupper
och klasser.
Man kan även köra som ett varvlopp på ett passande industri omr.
 Tempolopp: Man har tre olika sträckor. 5 km, 10 km och 20 km.

Exempel på en inbjudan
Falköpings CK bjuder in till Västgötaserien
Tävlingsdag:
Första start:
Anmälan:
Plats:
Start och målplats:
Kategori:
Frågor:
Resultat:

Tisdagen den 12-maj 2012
Kl. 19:00
Sker på plats med början kl. 18:15
Broddetorps skola 15 km norr om Falköping mot Varnhem
Falköpingsvägen i Broddetorp.
Linjelopp med ett varv på 20 km.
Nisse Hult 070-1234567
VCF och FCK hemsida.

Nytt från mötet i Vårgårda.
Klass indelning





Kat.1
Kat.2
Kat.3
Kat.4

Juniorer – Seniorer – Veteraner – Elitmotionärer.(en klass)
15-16 – D juniorer – Motionärer.(2-3 klasser)
10-12 – 13-14.(3-4 klasser)
Nybörjare

Kostnad


500:- / förening oberoende av hur många cyklister föreningen har till start. Gäller även
föreningar utanför Västergötlands distrikt. Klubbarna blir fakturerade av
Västergötlands CF.

Poängsystem



Poäng delas ut beroände på hur många startande i klasserna. Men max 10p i fallande
skala.
Cyklister med ungdomslicens får automatiskt 5p vid start. Dessa poäng omvandlas till
5 kr/poäng. När VG serien är slut i höst summeras poängen ihop. Då får varje
ungdomscyklist som samlat ihop poäng ett presentkort till en cykelhandlare att handla
för. (exempel 75 poäng = 375 kr).

Fasta nummerlappar


Cyklisterna kommer att få en nummerlapp vid starten. Den nummerlappen kommer
man att använda hela serien. Första föreningen som arrangerar delar ut
nummerlapparna och skickar nummerlapparna vidare till nästa arrangör.

Föreningarna


Varje förening utser en ansvarig kontaktperson för arrangemanget. Vid första
arrangemanget kommer ett möte hållas för kontaktpersonerna.

Resultat hantering


Tomas Rehn tittar på detta.

Arrangörer
8-maj
29-maj
27-jun
14-aug

CK Wänershof
Kvänums IF
Hjo VK
Falköpings CK
Vårgårda CK
Alrikssons Go: Green CK
Tidaholm CA
CKU6
Hjo VK

Linje
Linje
Tempo
Linje (ev. GP)
Linje
Tempo
GP
Bergstempo
Linje höst?

