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PM för Svenska mästerskap i Cyclocross 12 november 2016 

 
Fredag 2016-11-11 
Träning på banan 120 min 14.00-16.00 
 
Lördag 2016-11-12 
Klass Körtid Tid 
Träning på banan 60 min 08.00-09.00 
P/F 15-16* 35 min 09.00 
P/F 13-14* 30 min 09.00 
P/F 10-12* 25 min 09.00 
Träning på banan 30 min 10.00-10.30 
H junior 40 min 10.30 
H 30 40 min 10.30 
D senior 40 min 11.30 
D veteran 40 min 11.30 
Träning på banan 30 min 12.30-13.00 
H senior 60 min 13.00 
H 40 40 min 14.15 
H 50 40 min 14.15 
*klass utan SM-status. 
 
Efteranmälan 
För SM-klasser kan efteranmälan ske fram till 10 november klockan 15.00 mot ett tillägg om 500 kr på 
ordinarie anmälningsavgift. Efteranmälan sker genom IndTA 2.0 www.swecyclingonline.se 
För ungdomsklasser kan efteranmälan göras fram till en timma före start, anmälningsavgift är 100 kr. 
Tävlingsplats 
Sjöängen i Eksjö. Närmaste adress är Kaserngatan 26. 575 35 Eksjö, där finns också parkering. 
GPS-koordinater RT90: 6394411 1450537 

Omklädning och dusch 

I direkt anslutning till tävlingsområdet vid I12 området. 

Cykeltvätt 

I anslutning till depån. 

Sekretariat och nummerlappar 

Nummerlapp ska hämtas ut senast en timma före start i respektive klass. 

Det är två nummerlappar, en på nedre delen av ryggen och en på vänster axel. 

Samma nummerlapp används även under söndagens tävling, med undantag för de som byter klass på 
söndagen. 

Sekretariatet är öppet: 

Fredag 14.00-16.00 

Lördag från 07.30 

Söndag från 07.30 

 



Officiell anslagstavla 

I anslutning till målvagnen. 

Chip 

Chipsystem kommer att användas för samtliga klasser. Chip kan hyras för 200:-, ungdomsklasser 25:-. 
Priset gäller för både lördag och söndag. Ej återlämnat chip debiteras med 1000:- 

Deltager du båda dagarna så behåller du chipet till söndagen. 

Chip placeras på vänster sida, tänk på att ha chipet på benet om du tänker byta cykel under loppet. 

Regler 

SCF:s tävlingsregler TR1, TR5, TR12 och TR17 gäller. Deltagande sker på egen risk. 

Varvad cyklist plockas av banan i klasser med SM-status. 

Rätt att deltaga i CX‐SM 

Tävlande ska, vid ordinarie anmälningsdatums utgång, inneha årslicens för svensk förening i den 
klass anmälan avser. Engångslicens gäller ej vid mästerskap. 

Seedning 

Se SCF:s mästerskapsregler TR 17.10.005, TR 17.10.006 och TR 17.10.007. 

Upprop 10 min innan start. Om cyklist inte är på plats vid upprop placeras denne sist i fållan. 

SM-status 

Kraven för SM-status är att det är minst tre startande från minst två föreningar i klassen. 

Prisceremoni 

Kommer att hållas vid tävlingsområdet i direkt anslutning till respektive mästerskapstävlings 
avslutande. Medaljer till de tre pristagarna i samtliga klasser samt mästartröjor i D senior och H senior. 

Presskonferens 

Äger rum omedelbart efter prisceremonin i klasserna D senior 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. 

Cykelservice 

På tävlingsområdet finns Cykelsmedjan som hjälper till med cykelmek. 

Servering 

Servering av mat, dryck och godis/fika finns i tävlingscentrum. 

 

Kontakt: Mathias Johansson mjonza@hotmail.com 070-491 65 33 

Tävlingsledare: Håkan Friman knfriman@gmail.com 070-544 49 27 

Banchef: Martin Andersson 

Sekretariat/anmälan: Bill Hellström bill@hellstrom.nl 073-934 96 12 

Tävlingsjury: 

Chefskommissarie Christer Andersson 072-713 33 68 

Christer Johansson 

Anders Persson 

Benno Nyberg 

 

PM godkänt av chefskommissarie Christer Andersson. 
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