
 

Inbjudan 

Bancykel-SM 2019 
 

Velodrom CK i samarbete med Svenska Cykelförbundet välkomnar alla 

licensierade cyklister att delta i Bancykel SM 2019 

Tävlingarna går 2 - 3/2 - 2019 på Sveriges enda Velodrom belägen i Falun på 

Främbyvägen 6 

 

Schema för tävlingarna 

 

Lördag 2/2: Matchsprint, Individuella tidslopp och Förföljelselopp alla klasser 

 

Söndag 3/2: Omnium alla klasser (Omnium består av 4 grenar: Scratch, Tempo, 

Eliminering och Poänglopp) Paracykling 1 km och Paracykling 4 km 

 

SM-Klasser: Herr Senior, Herr Junior, Dam Senior, Dam Junior, F 15-16, P 15-16, P 13-14 

och F 13-14 samt Master Herrar och Damer 

Regler: SCF:s tävlingsregler TR 1, TR 3, TR 12 och TR 17 gäller. Deltagande sker på egen 

risk. 

Rätt att deltaga i SM: Tävlande ska, vid ordinarie anmälningsdatums utgång, ha gällande 

årslicens för svensk förening i den klass anmälan avser.  Engångslicens gäller ej vid 

mästerskap. För utländsk medborgare tävlande med svensk licens, gäller SCF:s 

mästerskapsregler TR 17.1.003. Tävlande ska även vara väl insatt i de regler som gäller för 

de olika grenarna i bancykling och ha tävlat på bana tidigare alternativt deltagit på de 

tävlingsförberedande passen som Velodrom CK arrangerar på banan. 



SM Status: Kraven för SM status är att det är minst tre tävlande från två olika föreningar i 

klassen, i Matchsprint är minsta antalet anmälda cyklister 6 från minst 2 olika klubbar. Vilka 

klasser som kommer få SM status meddelas efter ordinarie anmälningstids utgång. 

Anmälan: Sista anmälningsdag söndagen den 13/1 via Indta. OBSERVERA!! Du måste 

först anmäla dig till huvudtävlingen Ban SM 2018, först därefter väljer du vilka grenar 

du vill anmäla dig till. Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälningen online via 

swecyclingonline. 

Efteranmälan: Kan ske fram till kl, 09.00 fredagen den 1/2 mot ett tillägg av 500:-, 

Efteranmälan är endast möjlig om klassen fått SM status efter ordinarie anmälningstids 

utgång. 

Nummerlappar: Hämtas ut vid sekretariatet som är beläget på Velodromen. 

Prisceremoni: Medaljer till de tre pristagarna i samtliga klasser samt mästartröjor i Dam och 

Herr junior och Elit. Cyklisterna skall vid ceremonin vara iförda tävlingsklädsel eller av den 

tävlandes förening godkänd representationsklädsel. 

Presskonferens: Äger rum omedelbart efter prisceremonin i klasserna D och H Senior. 

Dopingkontroll: Cyklist som efter målgång blir informerad att han/hon skall infinna sig till 

kontroll är skyldig att följa de förhållningsregler som kontrollanten meddelar. 

Dusch/Ombyte: Velodromen 

Sjukvård: Velodromen. 

Tävlingsledare/Kontaktperson: Johan Carelle 076-017 17 72 

 

 

                   

 

Inbjudan godkänd av Chefskommissarie  


