PM för UppsalaCrossen – CX Pokal
Lördagen 2021-10-23
Varmt välkomna till den andra deltävlingen i CX-pokalen, hösten 2021.
UppsalaCrossen körs på Sandviksbadet, Björklinge, som ligger ca. 2 mil
norr om Uppsala längs E4.
Hålltider för UppsalaCrossen - CX pokalen
Tid

Klass

Tävlingstid

Prisutdelning

Träning på banan
10.00

P/F10-12

20 min

12.00

10.30

P/F13-14, Motion open mixed

30 min

12.00

11.10

Herrar B, P15-16

40 min

12.00

12.00

Träning på banan

12.40

Dam, F15-16

40 min

13.50

13.40

Herrar A

50 min

14.50

Upprop kommer ske 10 minuter innan respektive start

Banan
Banan kommer vara markerad fredag kväll, dock är området tillgängligt för
allmänheten, så annan trafik kan förekomma (gång/cykel).

Regler
SCF:s tävlingsregler TR1, TR5, TR12 gäller. Deltagande sker på egen risk. OBS! I
ungdomsklasser och motionsklass får valfri cykel användas.

Licens
Giltig licens krävs i samtliga klasser utom i klassen Motion Open mix. Engångslicens kan
lösas i ungdomsklasserna och kostar 100 kronor. För att kunna lösa engångslicens

måste man också vara medlem i förening ansluten till SCF. I övriga klasser krävs
årslicens.

Anmälan
Anmälan till loppet sker via www.sportstiming.se. Tävlingen återfinns i
tävlingskalendern på IndTA. Betalning görs i samband med anmälan. Anmälan kan ske
fram till den 17 oktober.
Avgift 220 kr, ungdomar och Motion open mixed 120kr.

Efteranmälan
Efteranmälan kan ske fram till 90 minuter innan start via www.sportstiming.se.
En extra efteranmälningsavgift om 100 kr tas ut för Dam- och Herr-klasserna.
Ingen extra avgift för ungdomar.
OBS! Betalning vid efteranmälan på plats kan endast ske via Swish!

Seedning
Seedning för startordning sker i följande prioritetsordning:
1. UCI-poäng
2. Placering i CX-pokalen
3. Lottning
4. Efteranmälda

Chip
Chip kommer att användas för tidtagning och resultathantering och är därför
obligatoriskt för alla klasser utom nybörjare. Chip kan hyras för 200kr.
Hör gärna av er till tävlingsledaren i god tid innan tävlingen om ni avser att hyra ett
chip.
Ej återlämnat hyrchip debiteras med 1000kr.

Nummerlappar
Hämtas i sekretariatet på tävlingsområdet. Nummerlappar för lördag och söndag kan
hämtas samtidigt.

Träning
Utöver de schemalagda tillfällena kan träning på banan kan ske från soluppgång på
tävlingsdagarna fram till 15 min före första start.

Prisceremoni
Prisutdelning sker enligt tidsschema.
Cyklisterna skall vid ceremonin vara iförda tävlingsklädsel eller av den tävlandes
förening godkänd representationsklädsel.

Resultat
Anslås på www.sportstiming.se samt på indTA så snart som möjligt efter tävlingen.

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 och ombyte
Möjlighet till dusch och ombyte finns på området.

Servering
Finns på tävlingsområdet.

Sjukvård
Utbildad personal finns på tävlingsområdet.

Parkering
Det finns två parkeringar i anslutning till tävlingsområdet, se karta.
Möjlighet till uppställning av husbil/husvagn finns på parkeringarna (campingen är
stängd). El finns ej.

Boende
Scandic Hotel Nord (https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/uppsala/scandicuppsala-nord) erbjuder boende under tävlingshelgen till rabatterat pris. Endast bokning
på telefon 018-4952300. Uppge rabattkod: CK UNI

Information
Uppdatering av PM och eventuellt ändrade starttider kommer att anslås på
www.sportstiming.se

Turistinformation
Uppsala turistinformation, 018 727 48 00, http://www.destinationuppsala.se/

Hitta Hit
Sandviksbadets camping, Sandbrovägen 60, 743 74 Björklinge
GPS: 60.02638, 17.57279

Kontakt
Tävlingsledare: Olof Karis 070-4250329, olof.karis@gmail.com

Karta över tävlingsområdet

Karta över tävlingsområdet

