Inbjudan till

Sportson MTB race
Söndag 2015-07-12
Anmälan:
Skall ske via IndTA senast tisdagen den 7/7, åkare i ungdomsklasser som ej har licens kan anmäla sig via
E-mail: hjovk101@gmail.com.
Anmälningsavgiften faktureras klubbvis i efterhand. Efteranmälan kan göras på tävlingsplatsen fram till en
timma innan start. Kontant betalning vid efteranmälan.
Utländska cyklister skall anmäla sig via E-mail: hjovk101@gmail.com. Anmälningsavgiften skall betalas i
förskott till bankkonto BIC (Swift): NDEASESS IBAN: SE08 9500 0099 6026 0683 3255
Plusgiro: 68 33 25-5 eller betalas på plats i samband med avhämtning av nummerlappar.

Avgifter
Avgifter Elit D/H 400 kr (42 EUR), JunH/D 300 kr (33 EUR), veteran och senior 225 kr(25 EUR), H/Dsport, samt ungdomsklasser 100 kr; nybörjare 40 kr. Vid efteranmälan uttages dubbel avgift, gäller ej
ungdoms- / nybörjarklasser.
Licens och föreningstillhörighet är obligatorisk i alla klasser utom nybörjarklasser. Engångslicens kan lösas
i ungdom- och sportklasserna för 200 kr. Chip är obligatoriskt för alla klasser utom sport och
nybörjarklasser. Chip kan hyras för 40:- för ungdomsklasser och 200:- för övriga. Ej återlämnat hyrchip
debiteras med 1000:-.
Västgötacupens regler och Svenska Cykelförbundets tävlingsregler del 1, 4 och 12 gäller. Allt tävlande
sker på egen risk

Priser
I D och H elit utdelas prispengar enligt UCI:s reglemente H-Elit 1:a 300€, 2:a 230€, 3a 165€
D Elit 1:a 265€, 2:a 200€, 3a 130€, prispengar utbetalas till 15:e respektive 10: plats.
I övriga klasser varupriser, pokaler medaljer o.s.v.

Tävlingsplats
Tävlingscentrum är Rankåsstugan beläget i Rankås friluftsområde i Tibro kommun,
I anslutning till tävlingscentrum finns omklädning och dusch.
Vägvisning finns från väg nr. 49 respektive väg nr. 201.

Nummerlappar och efteranmälan
För Elitklasser utlämnas nummerlappar i samband med licenskontroll på kansliet vid Rankåsstugan
På lördag kl. 17:00 – 19:00, samt på söndag från 10:00 – 12:30 denna tid gäller även efteranmälan.
För övriga klasser utdelas Nummerlappar klubbvis från 08:00 på söndag, efteranmälan kan göras fram till
1 timme innan respektive start.
Ej återlämnade cykelnummerlappar debiteras med 200 kr.

Lagledarmöte
För elitklasser hålls i Rankåsstugan lördag den 11/7 kl 19.00

Seedning
Seedning i Elitklasserna sker efter UCI:s ranking, övriga klasser seedas efter SWE-cup sammanställning,
Maxiklass utgår p.g.a. ovanstående.

Provkörning av banorna
Kan ske på lördag den 11/7 fr.o.m. 16:00 t.o.m 19:00,samt på tävlingsdagen fram till första start.09:00
samt mellan klockan 10:00 och 10:40 .

Tidtagning:
Svenska cykelförbundets chip system kommer att användas.
Banbeskrivning
Nybörjarbanan är 1,0 km och går på lätt åkta stigar, OBS det finns även möjlighet att prova nybörjarbanan
från kl. 10:40 till 11:40.
De kortare banorna 3 och 3,5 km har några tekniska partier är ganska fysiskt krävande men ganska
lättåkta.
Långa banan 4.0 km är teknisk och även fysiskt krävande med mycket singeltrack, det är ca 270
höjdmeter per varv.
Det ingår en startloop på ca 800 m i samtliga tävlingsklasser.

Information
Information om tävlingen samt resultat www.sportsonmtbrace.se ,
Regler och resultat för SWE-cup återfinns på www.scf.se.
Regler och resultat för Västgötacupen återfinns på www.scf.se/vastergotland

Preliminära distanser och starttider:
Klasss
P13-14
F13-14
P10-12
F10-12
U-sport
Nyb. 5-7
Nyb. 8-10
träning
P15-16
D-jun
F15-16
D30-50
Senior
H-junior
H30-50
H-elit
D-elit
H-D-sport

starttid
09:00
09:01
09:02
09:03
09:03
10:00
10:10
10:00
10:40
10:41
10:41
10:41
12:00
12:01
12:02
14:00
14:02
16:15

Antal varv
3
2
1
1
1
1
2
3
3
3
3
4
4
4
7
6
3

distans
9,8
6,8
3,8
3,8
3,8
1
2
10:40
11,6
11,6
11,6
11,6
15,1
15,1
15,1
28,8
24,8
9,8

Prisutdelning ca.10:50
medalj vid målgång
medalj vid målgång

Prisutdelning ca.12:05

prisutdelning
efter målgång
lottade priser

Langning
Langning sker i anvisad zon, langningskort delas ut vid
nummerlappsutdelningen.
Teknikbana
Teknikbana kommer att finnas på tävlingsområdet för att förbättra teknik och
prova sin tekniska skicklighet

Servering
På tävlingsplatsen kan godis, dricka, kaffe, smörgåsar, hamburgare och korv
köpas.

Boende
Husvagns/husbil kan ställas upp på anvisad plats i anslutning till
tävlingsområdet med möjlighet att utnyttja toalett och dusch vid
tävlingscentrum.
För övriga boende alternativ hotell, vandrarhem och camping hänvisas till
www.hjo.se samt www.tibro.se.

Övriga upplysningar:
Tävlingsledare: Ulf Rudberg tel 0739803138 ulf.rudberg@scf.se
www.sportsonmtbrace.se

Kommisarier:
H-Elit D-Elit President of the commissaries panel , Rune Antonsen.
Mikael Nystrand chefskommisarie övriga klasser, Lars Pettersson, Thorbjörn
Tillenius, Christer Andersson, DCU.

Tävlingsjury:

Se ovansående.

För tävlingen gäller Västgötacupens regler, SCF:s tävlingsregler del 1, 4 och
12
OBS! Arrangörerna förbehåller sig rätten att göra ändringar i
programmet.
Inbjudan godkänd av Chefskommissarie Mikael Nystrand och MTB kommitten

Hjo VK och Tibro CK
önskar alla cyklister Välkommna!

