PM
KRINGELLOPPET GP
Södertälje 8 juni 2019
Cyklister tävlande i samtliga klasser samt ledare och cykelintresserade
hälsas välkomna till Kringelloppet GP i Södertälje på SCANIA DEMO
bana. Bred bana med härliga höjdmeter. Varvet är ca 3km på en
kuperad och böljande bana som gynnar aktiva cyklister.
Vi är även i år en deltävling i STHLM 3 dagars. Missa inte att få köra här
en av få tillfällen. Banan är säker och utmanande.
Viktigt! Scania kommer ha en grupp på besök mitt på dagen som
kommer nyttja banan och kör lastbilar. Då får vi inte vara på banan. Vi
ska också respektera att ej vara på deras område där lastbilarna är
uppställda (säkerhet).
Tiden vi ej får beträda banan är mellan 12:30-14:30
Hitta hit:
Tvetavägen 15, 151 65 Södertälje
https://goo.gl/maps/ycTsDMnx8nSESXHa8
Samtliga klasser
Tävlingen arrangeras som varvlopp, på Scanias Demobana i Södertälje. Deltävling 2
i STHLM 3 dagars. Ledartröjor och glada tillrop utlovas. Samtliga klasser är
välkomna. Ungdomar, Sport (motion), senior, Masters CUP och Sist men inte minst
H, D elit och juniorer.
Anmälningstiden utgår måndag den 3/6
Anmälan sker via SweCycling online.
Anmälningsavgifter
Ungdom 10-16år
150kr
Nybörjare (barn)
Gratis
Master
350kr
Jun, Elit och Sport
300kr
Betalning via IndTa vid föranmälan (kort eller faktura).
Efteranmälan mottages mot dubbel avgift per deltagare, till en 1 timme före start på
plats.
Fr o m. 4/6 till den 5/6 kl:18:00kan du efteranmäla dig via
sodertaljeck1933@gmail.com och betala in avgift till BG:5661-1205 ange namn,
klubb, klass
(ungdom betalar totalt med efteranmälningsavgift 200kr). Vi tar betalt via swish.
SCF:s chipsystem (MyLaps Prochip) kommer att användas för tidtagning. Det
gäller alla tävlingsklasser.

- Svenska cyklister/lag förväntas komma till start med ordinarie transponder/chip,
registrerat i Swecyclingonline. Ett begränsat antal chip finns för uthyrning enligt
SCF:s taxa.
Service/depå:
Inget respitvarv för någon klass. Ingen specifik servicezon
Priser
Prispengar i klasser: Klass HerrElit, Dam elit och juniorklasser
Presentcheckar i klass: Senior, Veteran
Pokaler och medaljer i ungdomsklasserna
Vi kommer att försöka förrätta prisutdelning löpande efter målgång i samtliga
klasser.
Tävlingstid
På grund av tight schema så är det viktigt att vi håller tävlingstiderna. Skulle det vara
så att ungdomsklassernas varvtider drar ut på tiden så kommer vi att korta av
varven så vi håller maxtiderna.
Tidsschema

STARTTIDER KRINGELLOPPET 2019 GP
varvid
RULLA BANAN

30 MIN
8:45 1 VARV/kort bana

Nybörjare/kort bana
P10-12

09:00 3 VARV

20min (5min/varv)

F10-12

09:00 3 VARV

20min (5min/varv)

P13-14

09:30 4 VARV

25min (5min/varv)

F13-14

09:30 4 VARV

25min (5min/varv)

P15-16, H SPORT

10:10 30 MIN

ca 4,5min

F15-16, D30, 40, 50

10:40 30 MIN

ca 4,5 min

H30, H40

11:20 35 MIN

ca 4,5min

H60, H65, H70, H75

12:00 25 MIN

ca 5min/varv

RULLA BANAN

10 MIN

LUNCH

12:30-14:30

RULLA BANAN

20 MIN

H50, H55

SCANIA KÖR PÅ
BANAN

14:50 30 MIN
15:30 50 MIN

ca 4min/varv

H JUN/Seniorer

16:40 40 MIN

ca 4min/varv

DAM ELIT, D JUN

17:30 40 MIN

H ELIT
RULLA BANAN

20 MIN

1

Spurtpriser
Spurtbonusar mm. hänvisar vi till reglerna för STHLM 3 dagars på Sth CF hemsida.
Gäller bara elit klasser.
Boende
Ingen uppställningsplats över natten för husbilar, där rekommenderar vi Eklundsnäs
Camping. Hotell i Södertälje rekommenderar vi Scandic 2st eller Park hotell i
centrum. Ni som har husvagnar eller husbilar kan även parkera vid Tveta Friluftsgård
(där vi har duschar och omklädning) Tveta Vandrarhem finns också i närområdet.
Omklädning
Tveta IFK Söderttälje Friluftsgård ca 2km från start och mål. Toaletter på området
finns.
Hitta Hit: TVETABERG 39, 151 66 Södertälje
https://goo.gl/maps/WmavhJT9TEpn6iKKA
Parkering
Vi kommer att få dela området med lite Scaniagäster under dagen så det är
jätteviktigt att vi alla respekterar parkeringsanvisningarna och bara ställer upp bilar
på anvisade platser. Blir det fullt så få man parkera på Scania Gröndals område
(500m) Stora bussar eller husbilar rekommenderas parkera där direkt.
Hitta till Extra parkeringen, Tvetavägen 14, 151 65 Södertälje
https://goo.gl/maps/sipz2w5shikya2BXA
Servering
Det kommer finnas servering på området där vi serverar fika och lättare tilltugg
såsom hamburgare mm. Vi tänder grillen 11:00 betalning via swish eller jämna
pengar. Vi har ingen växelkassa.
Upplysningar
Tävlingsledare Stefan Ek 070-584 1901.
Södertälje CK:s hemsida www.sodertaljeck.com eller fb sida Kringelloppet 2019
Deltagande sker på egen risk. SCFs regler gäller.
Godkänd av Chefs Kommissarie Milla Jonsson

